
 

 

 

 آییه وامه داخلی کمیته های بیمارستان

 

 

 

 8998ؼٟریٛر 

 

 



 

 

 سخه رئیس بیمارستان

 

٘ظبْ ظالٔت در تٕبْ د٘یب ثب ٚجٛد پیؽرفتٟبی چؽٍٕیر ٚ غیرلبثُ ا٘ىبری وٝ داؼتٝ ٕٞٛارٜ ثب 

تىِٙٛٛشیٟبی جذیذ ٚ ٔتخصصیٗ زثردظت ثبز ٞٓ در ػصر حبضر ثب ٚجٛد . چبِؽٟبیی رٚثرٚ اظت

ظالٔت یىی از دغذغٝ ٞبی اصّی دِٚتٟبظت ؼبیذ یىی از دالیُ ػٕذٜ ایٗ ٚضؼیت ،ٌعیختٍی 

یه چرخٝ ظالٔت ؼبُٔ پیؽٍیری  .در تفىر ٚ ثر٘بٔٝ ریسی ارائٝ خذٔبت در حٛزٜ ظالٔت ثبؼذ

ٔب فمظ در ثرخی ٘مبط ایٗ چرخٝ . اظت،تؽخیص ٚ درٔبٖ ،تٛا٘جخؽی ٚ ٔذیریت ثّٙذ ٔذت 

ثرای رٞبیی از ایٗ ٚضؼیت ٔب ٘یبزٔٙذ تفىری ٘ٛ در ػرصٝ ظالٔت . الذأبت الزْ را ا٘جبْ ٔی دٞیٓ

ثذیٗ . ٞعتیٓ تب ثتٛا٘یٓ ثیؽتریٗ ثٟرٜ را از ایٗ ٚضؼیت ثردٜ ٚ ٘تبیج ٔغّٛة ثٝ دظت آٚریٓ

ی در ظبزٔبٖ از ثذیٟیبت ظبزٔبٟ٘بی ٔٙظٛر در ثیٕبرظتبٖ ضرٚرت اظتفبدٜ از ٔذیریت ٔؽبروت

أرٚز تّمی ٔی ؼٛد ثٝ ٕٞیٗ ٔٙظٛر ثب تٛجٝ ثٝ اثالؽ اجرایی ؼذٖ اظتب٘ذاردٞبی اػتجبرثخؽی 

از ظٛی ٚزارت ثٟذاؼت ،درٔبٖ ٚ آٔٛزغ پسؼىی ثٝ وّیٝ  8991ثیٕبرظتبٖ ٞبی ایراٖ در ظبَ 

ٚزارت ٔتجٛع الزْ اِجرا  ثیٕبرظتبٖ ٞبی وؽٛر دظتٛراِؼُٕ رإٞٙبی وٕیتٝ ٞبی ثیٕبرظتب٘ی

ٚ ٔغبثك آٖ چبرت ٚ ؼرح ٚظبیف وٕیتٝ ٞبی ثیٕبرظتب٘ی ثبزٍ٘ری ٌردیذ وٝ ثٝ ؼرح ریُ  ٌردیذ

 .در وتبثچٝ آٔذٜ اظت

 

 دوتر ٔحٕذ جٛاد عبٞری                                                                                      

 ح ظٛختٍی ٌٙبٜٚریبظت ثیٕبرظتبٖ ظٛا٘

 

 

 

 

 

 



 

 

 اٞذاف وٕیتٝ ٞبی ثیٕبرظتب٘ی

وٕیتٝ ٞبی ثیٕبرظتب٘ی ثبزٚٞبی ٔؽٛرتی ٚ تصٕیٓ ٌیری رئیط ، ٔذیر ٚ تیٓ ٔذیریت اجرایی 

ثیٕبرظتبٖ ٔی ثبؼٙذ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ اتبق فىر ثیٕبرظتبٖ ٔحعٛة ٔی ؼٛ٘ذ ٚ در ادارٜ ٔٛفك 

 .ثیٕبرظتبٖ ٘مػ ثعسایی دار٘ذ

ٔجتٙی ثر خرد جٕؼی را ثر ػٟذٜ دار٘ذ، فرًٞٙ ٔذیریت ٔؽبروتی ٚ حُ  وٕیتٝ ٞب تصٕیٓ ظبزی

ٔؽىالت را ترٚیج ٔی دٞٙذ ٚ ثبػج ایجبد ٌردغ اعالػبت ٚ درن ٔتمبثُ ثیٗ ٔذیراٖ ٚ وبروٙبٖ 

 .ٕٞچٙیٗ ٔیساٖ ٔؽبروت وّیٝ وبروٙبٖ ثیٕبرظتبٖ را افسایػ ٔی دٞٙذ. ارؼذ ٔی ٌرد٘ذ
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 بیمارستاویتعذاد کمیته های 

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض ٕ٘ٛزاض ٔكرم قسٜ اؾت زض ثیٕبضؾتبٖ ؾٛا٘ح ؾٛذتٍی ٌٙبٜٚ ٔزٕٖٛٝ ای اظ وٕیتٝ ٞب 

 .ٔؿئِٛیت ضیبؾت وٕیتٝ ٞبی ثیٕبضؾتبٖ ثب ضیبؾت ثیٕبضؾتبٖ اؾت.ثطٌعاض ٔی قٛز

تكىیُ ٔی ح شیُ زض ایٗ ٔطوع ثٝ َٛض وّی ثط اؾبؼ اؾتب٘ساضزٞبی اٖتجبضثركی، وٕیتٝ ثیٕبضؾتب٘ی ثٝ قط

 :ٌطزز

 وٕیتٝ ٔسیطیت ذُط، حٛازث ٚ ثالیب*وٕیتٝ پبیف ٚ ؾٙزف ویفیت                                           *

 وٕیتٝ ٔطي ٚ ٔیط، ٖٛاضو ٚ آؾیت *وٕیتٝ اذالق پعقىی                                                      *

 قٙبؾی ٚ ٘ؿٛد عقىیوٕیتٝ التهبز زضٔبٖ، زاضٚ ٚ تزٟیعات پ*

 وٕیتٝ اٚضغا٘ؽ، تطیبغ ٚ تٗییٗ تىّیف * وٕیتٝ ٔسیطیت اَالٖبت ؾالٔت ٚ فٙبٚضی اَالٖبت*

 ثیٕبضاٖ وٕیتٝ حفبْت فٙی ٚ ثٟساقت وبض*

 وٕیتٝ َت ا٘تمبَ ذٖٛ* وٕیتٝ ثٟساقت ٔحیٍ*

 وٕیتٝ وٙتطَ ٖفٛ٘ت*

ؾبیط وٕیتٝ ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی ٔهٛة پیطٚ زؾتٛضإُِٗ ٞبی ٚانّٝ اظ ٚظاضت ثٟساقت ٚ زا٘كٍبٜ ٔتجٛٔ، 

 :ٖجبضتٙس اظ

 HISوٕیتٝ * وٕیتٝ ٔسیطیت ارطایی*

 وٕیتٝ آٔٛظـ* وٕیتٝ َطح اُ٘جبق*

 :ٕٞچٙیٗ وٕیتٝ ٞب ٚ رّؿبت شیُ ثط اؾبؼ اِعأبت زضٖٚ ؾبظٔب٘ی زض ثیٕبضؾتبٖ ثطٌعاض ٔی ٌطزز

 تغصیٝ*

 

 

 

 

 

 



 

 

 شرح وظایف مشترک دبیران کمیته های بیمارستاوی

 

 ٕٞبٍٞٙی زٔبٖ تؽىیُ جّعبت وٕیتٝ ٔرثٛعٝ ثب افراد جّعٝ(8

 تٕبض ثب وّیٝ اػضب جٟت ؼروت در زٔبٖ ٔمرر(2

 اعالع رظب٘ی جّعبت ثٝ دفتر ریبظت ٚ ٔذیریت ثرای ٕٞبٍٞٙی ثیؽتر(9

 تٙظیٓ دظتٛر وبر جّعٝ(4

 ارظبَ صٛرتجّعٝ ثٝ رئیط وٕیتٝ(5

 ثرٌساری جّعبت وٕیتٝ ٞب در فٛاصُ زٔب٘ی ٔٙظٓ (6

تٟیٝ، تٙظیٓ صٛرتجّعٝ، جٕغ آٚری أضبی حبضریٗ در جّعٝ ٚ ٍٟ٘ذاری صٛرتجّعبت (7

 وٕیتٝ ٞب ٘سد دثیر وٕیتٝ

تحٛیُ یه ٘عخٝ از تٕبٔی صٛرتجّعبت وٕیتٝ ٞب جٟت ٘ظبرت ثر پیٍیری ٔصٛثبت وٕیتٝ ٞب (8

 ثٝ ٚاحذ ثٟجٛد ویفیت ثیٕبرظتبٖ

ٚ در ٔٛرد اٞذاف وٕیتٝ ( ٚیصٜ اػضبی جذیذثٝ )آٔٛزغ ٞبی الزْ ثرای تٕبٔی اػضبی وٕیتٝ ٞب (9

 ٚظبیف ٔحِٛٝ ٚ آییٗ ٘بٔٝ داخّی آٖ وٕیتٝ

 ٔعبػذت ٚ ٕٞىبری ثب رئیط وٕیتٝ(81

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :عجك جّعٝ ٞٓ ا٘ذیؽی تیٓ ٔذیریت اجرایی ثیٕبرظتبٖ ثر اظبض اظتب٘ذارد ٞبی اػتجبرثخؽی

 

از ظٛی ٚزارتخب٘ٝ اثالؽ ٘ؽذٜ ثبؼذ ٘حٜٛ ا٘تخبة رئیط ٚ وٕیتٝ ٞبی ثیٕبرظتب٘ی در صٛرتی وٝ (8

ثرػٟذٜ تیٓ ٔذیریت اجرایی ثیٕبرظتبٖ اظت وٝ پط از ثررظی ٚ احراز صالحیت فرد ٔؼرفی ٔی 

 .ٌردد

 .ِیعت اػضبی دائٓ ٚ ٔٛلت ثٝ تفىیه در ا٘تٟبی وتبثچٝ رور ؼذٜ اظت (2

ٔٝ اػالْ ؼذٜ تٛاتر ٚ در ثر٘بثر٘بٔٝ زٔب٘جٙذی وٕیتٝ ٞبی ثیٕبرظتب٘ی ثٝ صٛرت ظبال٘ٝ اػالْ  (9

 .جّعبت ٞر وٕیتٝ ٔؽخص اظت

در صٛرتی وٝ تؼذاد اػضبی حبضر در وٕیتٝ، ٘صف ثٝ ػالٜٚ یه ٘فر ثبؼٙذ وٕیتٝ رظٕیت  (4

 .خٛاٞذ داؼت، در غیر ایٗ صٛرت ثٝ زٔبٖ دیٍری ٔٛوَٛ ٔی ٌردد

 .ُ ٕ٘بیٙذدر اثتذای آییٗ ٘بٔٝ اٞذاف ٞر وٕیتٝ ٔؽخص ٚ دثیراٖ ٔی ثبیعت ثر ٔجٙبی آٖ ػٕ (5

جٟت ارزیبثی ٚ اعٕیٙبٖ از ػّٕىرد وٕیتٝ ٞب، ثر٘بٔٝ پبیػ ٔذٖٚ ٚ دٚرٜ ای تٛظظ ٚاحذ ثٟجٛد  (6

ویفیت تذٚیٗ ٚ از پیٍیری ٔصٛثبت وٕیتٝ اعٕیٙبٖ ٚ ٌسارغ آٖ را در وٕیتٝ تیٓ ٔذیریت اجرایی 

 .ثیبٖ ٔی ٕ٘بیٙذ

 .ٔعتٙذظبزی ظٛاثك وٕیتٝ ٞبی ثیٕبرظتبٖ ثر ػٟذٜ دثیر وٕیتٝ ٔرثٛعٝ اظت (7

جٟت تؼبُٔ ثب ظبیر وٕیتٝ ٞب ٚ تیٓ ٔذیریت اجرایی جّعٝ ای ثب ٕٞبٍٞٙی دفتر ثٟجٛد ویفیت  (8

در ثیٕبرظتبٖ ثرٌسار ٚ دثیراٖ وٕیتٝ ٌسارغ ػّٕىرد ظٝ ٔبٞٝ ( ثٝ صٛرت فصّی) ٞر ظٝ ٔبٜ یىجبر

 .ٔصٛثبت اجرا ؼذٜ ٚ تؼذاد ٔصٛثبت اجرا ٘ؽذٜ را ثب دور ػّت ثیبٖ ٔی ٕ٘بیٙذوٕیتٝ ٚ تؼذاد 

ی ٔصٛثبت جّعٝ از ٔعئَٛ پیٍیری در عَٛ ٔذت زٔبٖ ٔمرر ٚ اػالْ ٌسارغ پیٍیری در پیٍیر (9

 .جّعٝ ثؼذی

 

 

 

 



 

 

 حذالُ ٞبی ٔٛرد ا٘تظبر فرْ صٛرتجّعبت وٕیتٝ ٞبی ثیٕبرظتب٘ی

 اثتسای فطْ نٛضتزّؿٝزضد ٘بْ وٕیتٝ ٔطثَٛٝ زض (1

 تبضید ٚ ؾبٖت رّؿٝ (2

 قٕبضٜ نٛضتزّؿٝ(3

 زؾتٛض وبض رّؿٝ(4

 أًبی افطاز حبيط ٚ غبیت (5

 ٘تبیذ پیٍیطی ٔهٛثبت رّؿبت لجُ(6

 ( قطح رّؿٝ) ٔجبحج ُٔطح قسٜ تٛؾٍ اًٖبی رّؿٝ(7

 ٔهٛثبت رسیس(8

 ٔؿئَٛ پیٍیطی ٔهٛثبت(9

 ّٟٔت ظٔب٘ی ارطای ٔهٛثبت(10

 آتی تبضید رّؿٝ(11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٚظبیف وٕیتٝ ٞب

ٚ ضٕٞٙٛز ٞبی تٗییٗ ذٍ ٔكی ٚ ظٔیٙٝ ٞبی ّٖٕىطز ثیٕبضؾتبٖ ثطای تحمك اٞساف ٚ ثط اؾبؼ ٔٛاظیٗ (1

 ٚظاضت ٔتجٛٔ ٚ زا٘كٍبٜ

 َطاحی ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی ارطایی رٟت تحمك اٞساف ٔعثٛض(2

 قٙبؾبیی ٔكىالت ٚ ًٔٗالت انّی زض ّٖٕىطز ثیٕبضؾتبٖ ٚ ضٞیبثی رٟت حُ آٟ٘ب (3

 تالـ ٔؿتٕط زض رٟت افعایف ویفیت ٚ ثٟجٛز ّٖٕىطز ثیٕبضؾتبٖ ٚضيبیت ٌیط٘سٌبٖ ذسٔت(4

 پیٍیطی ضٚ٘س اضتمب ویفیت ذسٔبت ثیٕبضؾتب٘ی ٚ اضظقیبثی ٔٙٓٓ ٚ ٔؿتٕط زضٚ٘ی ثیٕبضؾتبٖ(5

 :ٝ ٞبی ثیٕبرظتب٘یاظتب٘ذاردٞبی ٔؽترن وٕیت

نٛضتزّؿٝ ٔتٛاِی ٚ اذیط زض  5وٕیتٝ ٞبی فٛق زض فٛانُ ظٔب٘ی ٔٙٓٓ تكىیُ رّؿٝ زٞٙس ٚحسالُ (1

 .فٛانُ ظٔب٘ی ٔٙٓٓ ٘عز زثیطوٕیتٝ یب ٚاحس ثٟجٛز ویفیت ثیٕبضؾتبٖ ٔٛرٛز ثبقس

ثبقس ٚ زض ضاثُٝ ثب زثیط وٕیتٝ ثبیؿتی ِیؿتی اظ اًٖبی وٕیتٝ ٚ قطح ْٚبیف آٖ ٞب ضا زض اذتیبض زاقتٝ (2

 .ایٗ ِیؿت زض  اذتیبض ضٚؾبی تٕبٔی ثرف ٞب ٚ ٚاحسٞبی ثیٕبضؾتبٖ ثبقسوٕیتٝ وٙتطَ ٖفٛ٘ت 

آییٗ ٘بٔٝ زاذّی ٞطیه اظ وٕیتٝ ٞب ثبیس ثب ٔكبضوت اًٖبی وٕیتٝ تٟیٝ قسٜ ٚ ثٝ تبییس ٔسیطاٖ اضقس  (3

 .ثیٕبضؾتبٖ ضؾیسٜ ثبقس

پصیطز ٚ ٔؿتٙسات ٔطثٌٛ ثٝ پیٍیطی ارطای ٔهٛثبت وٕیتٝ ٞب پیٍیطی ارطای ٔهٛثبت وٕیتٝ ٞب نٛضت  (4

 .ثٝ نٛضتزّؿٝ پیٛؾت ثبقس

 :ٚظبیف رئیط وٕیتٝ

 نیب٘ت اظ زؾتٛض وبض رّؿٝ(1

 تالـ ٔسیطا٘ٝ رٟت ٔكبضوت وّیٝ اًٖب(2

 تهٕیٓ ٌیطی ٔٙبؾت ٚ ؾطیٕ ثطای ٔٛاضز غیطٔٙتٓطٜ(3

 رٕٕ ثٙسی ُٔبِت ُٔطح قسٜ ٚ پیٍیطی ٔهٛثبت(4

 ٖبزال٘ٝ ثب وّیٝ اًٖبتٗبُٔ (5

 

 



 

 

 :٘ىبت ٟٔٓ

ترت فٗبَ ٔی ثبقس َجك زؾتٛضإُِٗ اثالغی اٖتجبضثركی ثطٌعاضی  100ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ثیٕبضؾتبٖ ظیط

 :لبثُ لجَٛ ٔی ثبقس( ازغبْ ) وٕیتٝ ٞبی شیُ ثٝ َٛض ٕٞعٔبٖ 

 ثٟساقت ٔحیٍ ثب وٙتطَ ٖفٛ٘ت(1

 سیطیت اَالٖبت ؾالٔت ثب فٙبٚضی اَالٖبتٔ(2

 یطیت ذُط حٛازث ٚ ثالیب ثب حفبْت فٙی ٚ ثٟساقت وبضٔس(3

 ٔطي ٚ ٔیط ٚ ٖٛاضو، آؾیت قٙبؾی ٚ ٘ؿٛد ٚ ظیط وٕیتٝ ٞبی آٖ (4

ثطٌعاضی رّؿبت ٔكتطن وٕیتٝ التهبز زضٔبٖ ثب وٕیتٝ زضٔبٖ، زاضٚ ٚ تزٟیعات پعقىی ثب زؾتٛض : 1تصوط 

 .وبضٞبی ٔؿتمُ ثالٔبٕ٘ اؾت

 .اٚضغا٘ؽ ٚ ظیطوٕیتٝ ٞبی آٖ ثٝ نٛضت ٕٞعٔبٖ لبثُ لجَٛ اؾتثطٌعاضی وٕیتٝ ٞبی : 2تصوط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وٕیتٝ پبیػ ٚ ظٙجػ ویفیت ثیٕبرظتبٖ

 :اهذاف کمیته

ثٟجٛز ّٖٕىطز وّیٝ فطایٙسٞبی ثیٕبضؾتب٘ی آٖ اظ انّی، ٔسیطیتی ٚ پكتیجب٘ی ثب اؾتفبزٜ اظ ٘تبیذ حبنّٝ اظ *

 ثبالزؾتی ٚ قرم حبِجاضظیبثی ٞبی زضٚ٘ی ٚ ثیطٚ٘ی ؾبظٔبٖ ٞبی 

وبضوٙبٖ آٖ اظ پعقىبٖ، پطؾتبضاٖ، ) ٚ زاذّی( ثیٕبضاٖ ٚ ٕٞطاٞبٖ) افعایف ضيبیتٕٙسی ٔكتطیبٖ ثیطٚ٘ی*

 ....(ازاضی ٔبِی ٚ 

ثٟجٛز ویفیت ثیٕبضؾتبٖ زض ضاؾتبی ارطای اؾتب٘ساضزٞبی پبیف ٔیعاٖ پیكطفت ثط٘بٔٝ ٞبی ّٖٕیبتی ٚ *

 ایٕٙی ثیٕبض ٚ اٖتجبضثركی ّٔی

 :ؼرایظ ٚ ٘حٜٛ ا٘تخبة رئیط وٕیتٝ

 .ضئیؽ وٕیتٝ ٔی ثبقسثط اؾبؼ زؾتٛضإُِٗ وٕیتٝ ٞب، ضیبؾت ٔحتطْ ثیٕبضؾتبٖ 

 :ؼرایظ ٚ ٘حٜٛ ا٘تخبة دثیر وٕیتٝ

 .ٌطزیستربة ٘ثط اؾبؼ زؾتٛض ضئیؽ وٕیتٝ ا ثٟجٛز ویفیت وبضقٙبؼ 

 :تؼذاد ٚ ظٕت اػضبی حبثت وٕیتٝ

 .ثبقس ٘فط ٔی 9تٗساز اًٖبی حبثت وٕیتٝ 

 -ؾٛپطٚایعض آٔٛظقی -وبضقٙبؼ ثٟجٛز ویفیت –ٔسیط پطؾتبضی  -ٔسیط ثیٕبضؾتبٖ -ضیبؾت ثیٕبضؾتبٖ

 ٔؿئَٛ آظٔبیكٍبٜ -وبضقٙبؼ تزٟیعات پعقىی -ٔؿئَٛ زاضٚذب٘ٝ -وبضقٙبؼ ٕٞبًٞٙ وٙٙسٜ ایٕٙی ثیٕبض

 :٘ىتٝ

 .ضیبؾت ثیٕبضؾتبٖ زض ٕٞٝ رّؿبت وٕیتٝ حًٛض زاقتٝ ثبقس*

 .ویفیت ٚ وبضقٙبؼ ٕٞبًٞٙ وٙٙسٜ ایٕٙی ثیٕبض زض ٕٞٝ رّؿبت حًٛض زاقتٝ ثبقس وبضقٙبؼ ثٟجٛز*

 :اػضبی ٔٛلت وٕیتٝ

وبضقٙبؼ وٙتطَ  -وبضقٙبؼ ثٟساقت ٔحیٍ -زثیط وٕیتٝ ٞبی ٔسیطیت اَالٖبت ؾالٔت ٚ فٙبٚضی اَالٖبت

 .ٖفٛ٘ت ٚ ؾبیط اًٖبی ٔٛلت ثؿتٝ ثٝ زؾتٛض وبض رّؿٝ ا٘تربة ٔی ٌطز٘س

 

 



 

 

 :ی ٚ تٛاتر جّعبت وٕیتٝثر٘بٔٝ زٔب٘

ٞط زٚ ٔبٜ یىجبض تكىیُ ٔی ٌطزز ٚ ٔؿتٙسات ٍٟ٘ساضی ( ترت فٗبَ 64ظیط ) ثب تٛرٝ ثٝ قطایٍ ثیٕبضؾتبٖ

 .ٔی ٌطزز

 :٘حٜٛ رظٕیت یبفتٗ جّعٝ

 .اًٖب ٚ حًٛض ضیبؾت ثیٕبضؾتبٖ رّؿٝ ضؾٕیت ٔی یّجس 3/2ثب حًٛض 

 :٘حٜٛ ارزیبثی ػّٕىرد وٕیتٝ

وٕیتٝ زض فطْ نٛضتزّؿٝ ٚ زض رسِٚی وٝ ثٝ ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاحی قسٜ ٚ قبُٔ  وّیٝ ٔهٛثبت تٛؾٍ زثیط

حجت ٚ ُّٖ ٖسْ تحمك ٔهٛثٝ ٔی ثبقس  -ٚيٗیت ارطایی قسٖ ٔهٛثٝ -لؿٕت ٞبیی رٟت حجت ٔهٛثبت

 .رطیبٖ ارطایی قسٖ آٟ٘ب پیٍیطی ٔی ٌطزز

 :پبیػ احرثخؽی ٔصٛثبت وٕیتٝ

وٕیتٝ لجّی ضا زض رسِٚی وٝ ثٝ ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاحی  زثیط وٕیتٝ ٔؿبئُ ٚ ٔكىالت ٖٕسٜ ٚ حُ ٘كسٜ

حجت ٕ٘ٛزٜ ٚ زض وٕیتٝ ثٗسی ُٔطح ( زض ضاؾتبی ٔكىُ ٖٕسٜ، احط ثركی ا٘زبْ ٔهٛثٝ، الساْ انالحی) قسٜ

 .ٔی وٙس

 :٘حٜٛ تؼبُٔ ثب ظبیر وٕیتٝ ٞب ٚ تیٓ ٔذیریت اجرایی

 .ٔسیطیت ارطایی ٔطوع ضؾب٘سٜ ٔی قٛزاٞٓ ٔهٛثبت ٚ یب ٔهٛثبت ٔٗٛلٝ ٚ یب ارطا٘كسٜ، ثٝ اؾتحًبض تیٓ 

ٔهٛثبت ٔكتطن ثیٗ زٚ یب چٙس وٕیتٝ پؽ اظ تكىیُ رّؿٝ ثیٗ زثیط وٕیتٝ ٞب ٚ تٛافك ٟ٘بیی ثٝ یىی اظ 

 .وٕیتٝ ٞب ٚاٌصاض ٔی ٌطزز تب اظ ٔٛاظی وبضی ٚ اتالف ٚلت ٚ ٞعیٙٝ رٌّٛیطی ثٝ ُٖٕ آیس

 :ؼرح ٚظبیف وٕیتٝ

 .قٙبؾبیی، تهٛیت، ثبظٍ٘طی ٚ اثال٘ ٔی ٕ٘بیسفطایٙسٞبی انّی ثیٕبضؾتبٖ ضا *

٘ٓبضت ثط تسٚیٗ ٚ ثبظٍ٘طی ثط٘بٔٝ اؾتطاتػیه، ّٖٕیبتی، ثٟجٛز ویفیت ٚ وّیٝ ثط٘بٔٝ ٞبی ٔطثٌٛ ثٝ *

 ثیٕبضؾتبٖ

ٚاحسٞب قبذم ٞبی ؾٙزف فطایٙسٞبی انّی / زفتط ثٟجٛز ویفیت ثب ٔكبضوت ٔؿئِٛیٗ ثرف ٞب*

زض ثبظٜ ظٔب٘ی ٔٗیٗ الساْ ٚ تحّیُ ٘تبیذ اضظیبثی  ف ٚ ا٘ساظٜ ٌیطی آٖ ٞبثیٕبضؾتبٖ ضا تٗییٗ ٚ ٘ؿجت ثٝ پبی

 .ضا ثٝ تیٓ ٔسیطیت ارطایی اضائٝ ٕ٘بیس



 

 

ثٟجٛز ویفیت ٔطثٌٛ ضا ثٝ نٛضت / ٔؿئٛالٖ پبیف ثط٘بٔٝ ٞب ٘تبیذ پبیف ٚ اضظیبثی ثط٘بٔٝ ٞبی ّٖٕیبتی*

 .ذ ثٝ تیٓ ٔسیطیت ارطایی ٌعاضـ وٙٙسفهّی زض وٕیتٝ پبیف ٚ ؾٙزف ویفیت ٌعاضـ ٚ پؽ اظ ثطضؾی ٘تبی

ٚاحسٞبی ثیٕبضؾتبٖ قبذم ٞبی ّٖٕىطزی ثبِیٙی ٚ / زفتط  ثٟجٛز ویفیت ثب ٔكبضوت ٔؿئٛالٖ ثرف ٞب*

 .غیط ثبِیٙی ضا اِٚٛیت ثٙسی ٚ ثٝ تیٓ ٔسیطیت ارطایی پیكٟٙبز وٙٙس

٘تبیذ ضا زض فٛانُ ظٔب٘ی زفتط ثٟجٛز ویفیت ثب ٔكبضوت ٔؿئٛالٖ اضظیبثی ٞطیه اظ قبذم ٞبی ّٖٕىطزی *

تٗییٗ قسٜ اظ ثرف ٞبی ثیٕبضؾتبٖ زضیبفت ٚ پؽ اظ تحّیُ زض وٕیتٝ پبیف ٚ ؾٙزف ویفیت ثٝ تیٓ 

 .ٔسیطیت ارطایی ٌعاضـ ٕ٘بیس

ٌعاضـ زثیط وٕیتٝ ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی زض ذهٛل ٔیعاٖ ارطایی قسٖ ٔهٛثبت ٞط وٕیتٝ ثٝ تفىیه زضنس *

 ٚ ٔیعاٖ حًٛض اًٖب( ُ اثالغیثط اؾبؼ زؾتٛضإِٗ)ثطٌعاضی وٕیتٝ

 .َطح ٔهٛثبت ؾبیطوٕیتٝ ٞب وٝ ٘یبظ ثٝ ٔساذّٝ تیٕی ٚ ٕٞفىطی ثب ٔسیطاٖ اضقس زاض٘س*

ٚاحسٞبضازضرّؿبت تیٓ ٔسیطیت ارطایی /زفتطثٟجٛز ویفیت ثط٘بٔٝ ٞبی ثٟجٛز ویفیت پیكٟٙبزی ثركٟب*

ٚ٘تبیذ ضاثٝ تیٓ ٔسیطیت ارطایی ُٔطح ٚزضنٛضت تهٛیت ثبٕٞىبضی ٔؿئٛالٖ ثطپیكطفت ارطای آٖ ٘ٓبضت 

 ٌعاضـ ٕ٘بیس

 ٘ٓبضت ثط تسٚیٗ ٔطاتت ارطایی پیبزٜ ؾبظی اؾتب٘ساضزٞبی اٖتجبضثركی زض ؾُح ثیٕبضؾتبٖ  *

 ٘ٓبضت ثطاؾترطاد ٖسْ اُ٘جبلٟبی ٔطتجٍ ثبفطایٙسٞبی ٔٛرٛززضثركٟبٚٚاحسٞبی ثیٕبضؾتبٖ  *

 .ثركی ثٝ وّیٝ وبضوٙبٖ ثیٕبضؾتبٖپیٍیطی آٔٛظـ زؾتٛضإِّٟٗب ٚ اؾتب٘ساضزٞبی اٖتجبض *

 :ٔعئِٛیت ٞب ،اختیبرات ٚ ٚظبیف ٞر یه از ٘مػ ٞبی تؼریف ؼذٜ در وٕیتٝ

 سٜ ،تبییس ٔهٛثبت ٚ زؾتٛض پیٍیطیٔسیطیت رّؿبت ثطٌعاض ق :رییط وٕیتٝ

تٙٓیٓ زؾتٛض رّؿٝ،ٕٞبٍٞٙی زض تٗییٗ تبضید ٚ ؾبٖت رّؿٝ ٚ اَالٔ ضؾب٘ی ثٝ اًٖبی  :دثیر وٕیتٝ 

 .،تٟیٝ نٛضتزّؿٝ وٕیتٝ ،اذص أًبء اظ اًٖبی حبيط زض رّؿٝ ،پیٍیطی ٔهٛثبت تٗییٗ قسٜوٕیتٝ

حًٛض زض رّؿبت، اضائٝ ٘ٓطات وبضقٙبؾی،أًبء نٛضتزّؿٝ تبییس قسٜ،پیٍیطی  :اػضبی حبثت وٕیتٝ

 ٚتٛيیح ٔهٛثبت ٔطتجٍ ثب ایكبٖ زض رّؿٝ آتی 

اضائٝ ٘ٓطات، پیكٟٙبزات ٚ ا٘تمبزات ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبی حًٛض زض رّؿبت تٗییٗ قسٜ ،  : ٘حٜٛ فؼبِیت اػضب

وبضقٙبؾی ٔطتجٍ ثب زؾتٛض رّؿٝ تٗییٗ قسٜ ،تٗییٗ ٔهٛثبت ٚ ٔؿئَٛ پیٍیطی، ا٘زبْ ٔهٛثٝ ٔحِٛٝ ثٝ ٞط 

 ًٖٛ ٚ ٌعاضـ آٖ زض رّؿٝ ثٗس ،تٗییٗ زؾتٛض رّؿٝ وٕیتٝ ثٗسی

 



 

 

 وٕیتٝ دارٚ درٔبٖ

 :اٞذاف وٕیتٝ

ضؾیسٌی ثٝ وٕجٛز ٞب ، وبؾتی ٞب ٚ ٔكىالت تبٔیٗ ثٕٛلٕ زاضٚ تٛؾٍ پیٕب٘ىبض زاضٚیی ٚاضائٝ ضاٜ حُ  * 

 ٞبی ٔٙبؾت 

 إَیٙبٖ اظ اُ٘جبق تٗساز زاضٚی زضذٛاؾت قسٜ ثرف ٞب اظ زاضٚذب٘ٝ ثب زؾتٛض پعقه ٔٗبِذ  *

٘ٓبضت ثط ٘حٜٛ ارطای ثٙسٞبی ٔطتجٍ ثب زاضٚ ثط اؾبؼ چبضچٛة حبوٕیت ثبِیٙی ، اؾتب٘ساضزٞبی ایٕٙی  *

 ثیٕبض ٚ اٖتجبضثركی 

 ٘ٓبضت ثط ضٚـ تزٛیع زاضٚ ، ٔهطف ُٔٙمی زاضٚ ، ٍٟ٘ساضی ٚ تٛظیٕ زاضٚ *

ٔؿئَٛ ثرف (/ زضنٛضت ٚرٛز)زثیط ایٗ وٕیتٝ زاضٚؾبظ ثبِیٙی   :ؼرایظ ٚ ٘حٜٛ ا٘تخبة دثیر وٕیتٝ

 .وبضقٙبؼ ٔؿٍّ ٚ آٌبٜ وٝ ثط اؾبؼ زؾتٛض ضئیؽ وٕیتٝ ا٘تربة ٔی ٌطزز/ زاضٚیی ٚ یب یه ٘فط پعقه 

 -ٔسیط پطؾتبضی  - -ٔسیط ثیٕبضؾتبٖ -رب٘كیٗ تبْ االذتیبض ایكبٖ /ضئیؽ ثیٕبضؾتبٖ   :اػضبی حبثت وٕیتٝ

 ثركٟبی ضٚؾبی –ٔؿئَٛ فٙی تزٟیعات پعقىی  -ٔؿئَٛ فٙی زاضٚذب٘ٝ یب ٔترهم زاضٚؾبظی ثبِیٙی

 التهبز ضاثٍ –وبضقٙبؼ ٕٞبًٞٙ وٙٙسٜ ایٕٙی ثیٕبض  -ٔؿئَٛ ٚاحس ثٟجٛز ویفیت– ٔٛيٛٔ ثطحؿت ثبِیٙی

 ؾالٔت اَالٖبت ٚ فٙبٚضی ٔسیط – ثیٕبضؾتبٖ زضٔبٖ

 .ؿتٝ ثٝ زؾتٛض رّؿٝ ٚ ثب ٔكٛضت زثیط وٕیتٝ اًٖبی ٔٛلت ا٘تربة ٔی ٌطز٘سث  :اػضبی ٔٛلت وٕیتٝ

ٔی  یىجبض تكىیُثیٕبضؾتبٖ ٞط زٚ ٔبٜ  ثب تٛرٝ ثٝ قطایٍوٕیتٝ  : ثر٘بٔٝ زٔب٘ی ٚ تٛاترجّعبت وٕیتٝ

الظْ ثصوط اؾت زض ٔٛاضز اٚضغا٘ؽ ذبضد اظ ظٔبٖ تٗییٗ قسٜ وٕیتٝ تكىیُ ٚ ثٝ پطٚ٘سٜ ٔطثَٛٝ  .)ٌطزز

 (ضؾیسٌی ٔی ٌطزز

اًٖبء ٚ حًٛض ضیبؾت ٚ یب رب٘كیٗ ایكبٖ رّؿٝ ضؾٕیت ٔی  3/2ثب حًٛض  : ٘حٜٛ رظٕیت یبفتٗ وٕیتٝ 

 .یبثس

وّیٝ ٔهٛثبت تٛؾٍ زثیط وٕیتٝ زض فطْ نٛضتزّؿٝ ٚ زض رسِٚی وٝ ثٝ   :حٜٛ ارزیبثی ػّٕىرد وٕیتٝ٘

ُّٖ  -يٗیت ارطایی قسٖ ٔهٛثٝ ٚ -ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاحی قسٜ ٚ قبُٔ لؿٕت ٞبیی رٟت حجت ٔهٛثبت 

ٖسْ تحمك ٔهٛثٝ ٔی ثبقس حجت ٚ رطیبٖ ارطایی قسٖ آٟ٘ب پیٍیطی ٔیٍطزز ٚ ثٝ ضاثٍ وٕیتٝ ٞب تحٛیُ ٔی 

  .ٌطزز



 

 

زثیط وٕیتٝ ٔؿبئُ ٚٔكىالت ٖٕسٜ ٚ حُ ٘كسٜ وٕیتٝ ی لجّی ضا زض   :پبیػ احرثخؽی ٔصٛثبت وٕیتٝ

 (طثركی ا٘زبْ ٔهٛثٝ، الساْ انالحیبی ٔكىُ ٖٕسٜ ، احزض ضاؾت)رسِٚی وٝ ثٝ ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاحی قسٜ 

 .سی ٕ٘بیحجت ٕ٘ٛزٜ ٚزض وٕیتٝ ثٗسی ُٔطح ٔ

اٞٓ ٔهٛثبت ٚ یب ٔهٛثبت ٔٗٛلٝ یب ارطا ٘كسٜ، ثٝ  : ٘حٜٛ تؼبُٔ ثب ظبیر وٕیتٝ ٞب ٚ تیٓ ٔذیریت اجرایی 

یبچٙس وٕیتٝ پؽ اظ  ٔهٛثبت ٔكتطن ثیٗ زٚ .اؾتحًبض تیٓ ٔسیطیت اضقس ارطایی ٔطوع ضؾب٘سٜ ٔیكٛز

تكىیُ رّؿٝ ثیٗ زثیط وٕیتٝ ٞب ٚتٛافك ٟ٘بیی ثٝ یىی اظ وٕیتٝ ٞب ٚاٌصاض ٔی ٌطزز تب اظ ٔٛاظی وبضی ٚ 

 .اتالف ٚلت ٚٞعیٙٝ رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس

 : ؼرح ٚظبیف

 تسٚیٗ فبضٔبوٛپٝ ثیٕبضؾتب٘ی ٚ ثٝ ضٚظ ضؾب٘ی آٖ *

زاضٚٞبیی وٝ پؽ اظ ٔست ظٔبٖ ٔٗیٙی زیٍط ٘جبیس تسٚیٗ ِیؿتی اظ زاضٚٞبی ذٛز ثٝ ذٛز ٔتٛلف قٛ٘سٜ، *

  ازأٝ یبثٙس ٚ ثبیس ثٝ پعقه ٔٗبِذ اَالٔ زازٜ قٛز

 ( ٔخال آ٘تی ثیٛتیىٟب)تسٚیٗ ذٍ ٔكی ٞبی ٔهطف نحیح زاضٚٞبی ٟٔٓ ٚ قبیٕ *

 تٙٓیٓ ٚ پبیف ذٍ ٔكی ثیٕبضؾتبٖ زض اؾتفبزٜ نحیح اظ زاضٚٞب *

 وبٞف اقتجبٞبت تزٛیعی زاضٚٞب ٚ ٖٛاضو رب٘جی ٘بذٛاؾتٝ آٟ٘بضٚقٟبیی ثطای  تسٚیٗ ذٍ ٔكی ٞب ٚ *

 ( اقتجبٞبت زاضٚئی اظ اثتسای تزٛیع پعقه تب تحٛیُ ثٝ ثیٕبض)

 َطاحی ٚ ارطای ٔساذالت ٚ السأبت انالحی ثٝ ٔٙٓٛض ضفٕ ٔكىالت ٚ اقتجبٞبت زاضٚیی ٌعاضـ قسٜ  *

 یه اظ ثرف ٞب ٔٛرٛز ثبقٙس تسٚیٗ ِیؿت زاضٚٞبی يطٚضی وٝ ثبیس زض زاضٚذب٘ٝ یب ٞط* 

 تٟیٝ فٟطؾتی اظ زاضٚٞبی ذُط٘بن یب زاضٚٞبی ثب احتٕبَ ذُط ثبال  *

ٔخالً زض )تسٚیٗ فطایٙسی ثطای تٗییٗ، تهٛیت ٚ تٟیٝ زاضٚٞبئی وٝ رعٚ فبضٔبوٛپٝ ثیٕبضؾتب٘ی ٘یؿتٙس  *

 ( ٔٛاضزی وٝ ثیٕبضؾتبٖ ثٝ زاضٚی ٚیػٜ ای ٘یبظ زاقتٝ ثبقس

 ٘ٓبضت ثط تزٛیع زاضٚٞبی غیط ٔزبظ ٚ ٕٔٙٛٔ زضثیٕبضؾتبٖ *

 ٘ٓبضت ثط ٔٛاضز تزٛیع غیط ُٔٙمی تطویجبت زاضٚئی *

 ٘ٓبضت ثط ٘حٜٛ ٔهطف زاضٚٞبی ٔرسض زض ثیٕبضؾتبٖ *

٘ٓبضت ثط ٖٛاضو زاضٚٞب ٚ ؾطٟٔب ٚ فطآٚضزٜ ٞبی ذٛ٘ی ٚاضائٝ ٌعاضـ زضوٕیتٝ ٚتسٚیٗ ضاٞىبضٞبی انالحی *

 بظذٛضا٘س ثٝ ٔٗبٚ٘ت غصا ٚزاضٚ ٚپیكٍیطا٘ٝ ٚث



 

 

 ارطا ثط٘بٔٝ ٞبی آٔٛظقی ٔٛضز٘یبظ رٟت پعقىبٖ ٚوبزضزضٔب٘ی *

ٌطزآٚضی ٘ٓطات ٚپیكٟٙبزات ٚٔكىالت ٚذٛاؾتٝ ٞبی ٚاحسٞبی زضٔب٘ی َٚطح ٚتهٕیٓ ٌیطی زضوٕیتٝ *

اٜ حُ ٞبی ٞب ٚ اضائٝ ضؾبیُ ، اقیبء یه ثبض ٔهطف ، زاضٚٔٙبؾت یب ثیف اظ حس اظ ٚثطضؾی اؾتفبزٜ ٘ب*

 ٔٙبؾت ثطای وٙتطَ ایٗ أط

 :ٔعئِٛیت ٞب ،اختیبرات ٚ ٚظبیف ٞر یه از ٘مػ ٞبی تؼریف ؼذٜ در وٕیتٝ

 ٔسیطیت رّؿبت ثطٌعاض قسٜ ،تبییس ٔهٛثبت ٚ زؾتٛض پیٍیطی :رئیط وٕیتٝ

تٙٓیٓ زؾتٛض رّؿٝ،ٕٞبٍٞٙی زض تٗییٗ تبضید ٚ ؾبٖت رّؿٝ ٚ اَالٔ ضؾب٘ی ثٝ اًٖبی  :دثیر وٕیتٝ 

 وٕیتٝ،تٟیٝ نٛضتزّؿٝ وٕیتٝ ،اذص أًبء اظ اًٖبی حبيط زض رّؿٝ ،پیٍیطی ٔهٛثبت تٗییٗ قسٜ

حًٛض زض رّؿبت، اضائٝ ٘ٓطات وبضقٙبؾی،أًبء نٛضتزّؿٝ تبییس قسٜ،پیٍیطی  :اػضبی حبثت وٕیتٝ

 . ٚتٛيیح ٔهٛثبت ٔطتجٍ ثب ایكبٖ زض رّؿٝ آتی

، اضائٝ ٘ٓطات، پیكٟٙبزات ٚ ا٘تمبزات ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبی حًٛض زض رّؿبت تٗییٗ قسٜ   :حٜٛ فؼبِیت اػضب٘

وبضقٙبؾی ٔطتجٍ ثب زؾتٛض رّؿٝ تٗییٗ قسٜ ،تٗییٗ ٔهٛثبت ٚ ٔؿئَٛ پیٍیطی، ا٘زبْ ٔهٛثٝ ٔحِٛٝ ثٝ ٞط 

 .ًٖٛ ٚ ٌعاضـ آٖ زض رّؿٝ ثٗس ،تٗییٗ زؾتٛض رّؿٝ وٕیتٝ ثٗسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وٕیتٝ التصبد درٔبٖ

 : ٞذاف وٕیتٝا

 تٗسیُ ٕ٘ٛزٖ ٞعیٙٝ ٞبی زضٔب٘ی  *

 تكىیُ وبضٌطٜٚ ٔؿتٙسؾبظی ٚ ؾیبؾت ٌصاضی التهبز زضٔبٖ زض ثیٕبضؾتبٖ * 

 آقٙب ٕ٘ٛزٖ پعقىبٖ ٚ ؾبیط پطؾُٙ زضٔب٘ی ثب تبظٜ ٞبی زضٔبٖ ٚ زاضٚ *

 ٘ٓبضت ثط احتٕبَ ٔهطف غیطُٔٙمی زاضٚٞب ثٝ ٚیػٜ آ٘تی ثیٛتیىٟب ٚ ثطذٛضز ثب ایٗ ٔٛاضز *

 ٔٛاضز تزٛیع غیطُٔٙمی تطویجبت زاضٚیی٘ٓبضت ثط  *

یه ٘فط وبضقٙبؼ ٔؿٍّ ٚ آٌبٜ وٝ ثط اؾبؼ زؾتٛض  زثیط ایٗ وٕیتٝ  :ؼرایظ ٚ ٘حٜٛ ا٘تخبة دثیر وٕیتٝ

 .ضئیؽ وٕیتٝ ا٘تربة ٔی ٌطزز

 -ٔسیط پطؾتبضی  - -ٔسیط ثیٕبضؾتبٖ -رب٘كیٗ تبْ االذتیبض ایكبٖ /ضئیؽ ثیٕبضؾتبٖ   :اػضبی حبثت وٕیتٝ

 ثركٟبی ضٚؾبی –ٔؿئَٛ فٙی تزٟیعات پعقىی  -ٔؿئَٛ فٙی زاضٚذب٘ٝ یب ٔترهم زاضٚؾبظی ثبِیٙی

 التهبز ضاثٍ –وبضقٙبؼ ٕٞبًٞٙ وٙٙسٜ ایٕٙی ثیٕبض  -ٚاحس ثٟجٛز ویفیت ٔؿئَٛ– ٔٛيٛٔ ثطحؿت ثبِیٙی

 ؾالٔت اَالٖبت ٚ فٙبٚضی ٔسیط – ثیٕبضؾتبٖ زضٔبٖ

 .ثؿتٝ ثٝ زؾتٛض رّؿٝ ٚ ثب ٔكٛضت زثیط وٕیتٝ اًٖبی ٔٛلت ا٘تربة ٔی ٌطز٘س  :ٝاػضبی ٔٛلت وٕیت

ٔی  ٔبٜ یىجبض تكىیُزٚ  ٞطثب تٛرٝ ثٝ قطایٍ ثیٕبضؾتبٖ وٕیتٝ ٞب  : ثر٘بٔٝ زٔب٘ی ٚ تٛاترجّعبت وٕیتٝ

الظْ ثصوط اؾت زض ٔٛاضز اٚضغا٘ؽ ذبضد اظ ظٔبٖ تٗییٗ قسٜ وٕیتٝ تكىیُ ٚ ثٝ پطٚ٘سٜ ٔطثَٛٝ  (.قٛ٘س

 .(ضؾیسٌی ٔی ٌطزز

اًٖبء ٚ حًٛض ضیبؾت ٚ یب رب٘كیٗ ایكبٖ رّؿٝ ضؾٕیت ٔی  3/2ثب حًٛض  : ٘حٜٛ رظٕیت یبفتٗ وٕیتٝ 

 .یبثس

وّیٝ ٔهٛثبت تٛؾٍ زثیط وٕیتٝ زض فطْ نٛضتزّؿٝ ٚ زض رسِٚی وٝ ثٝ   :حٜٛ ارزیبثی ػّٕىرد وٕیتٝ٘

ُّٖ  -ٚيٗیت ارطایی قسٖ ٔهٛثٝ  -ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاحی قسٜ ٚ قبُٔ لؿٕت ٞبیی رٟت حجت ٔهٛثبت 

ٖسْ تحمك ٔهٛثٝ ٔی ثبقس حجت ٚ رطیبٖ ارطایی قسٖ آٟ٘ب پیٍیطی ٔیٍطزز ٚ ثٝ ضاثٍ وٕیتٝ ٞب تحٛیُ ٔی 

  .ٌطزز



 

 

زثیط وٕیتٝ ٔؿبئُ ٚٔكىالت ٖٕسٜ ٚ حُ ٘كسٜ وٕیتٝ ی لجّی ضا زض  :پبیػ احرثخؽی ٔصٛثبت وٕیتٝ

 (طثركی ا٘زبْ ٔهٛثٝ، الساْ انالحیبی ٔكىُ ٖٕسٜ ، احزض ضاؾت)رسِٚی وٝ ثٝ ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاحی قسٜ 

 .حجت ٕ٘ٛزٜ ٚزض وٕیتٝ ثٗسی ُٔطح ٔی ٕ٘بیس

اٞٓ ٔهٛثبت ٚ یب ٔهٛثبت ٔٗٛلٝ یب ارطا ٘كسٜ،   :٘حٜٛ تؼبُٔ ثب ظبیر وٕیتٝ ٞب ٚ تیٓ ٔذیریت اجرایی  

ٚ یبچٙس وٕیتٝ پؽ اظ ٔهٛثبت ٔكتطن ثیٗ ز .ثٝ اؾتحًبض تیٓ ٔسیطیت اضقس ارطایی ٔطوع ضؾب٘سٜ ٔیكٛز

تكىیُ رّؿٝ ثیٗ زثیط وٕیتٝ ٞب ٚتٛافك ٟ٘بیی ثٝ یىی اظ وٕیتٝ ٞب ٚاٌصاض ٔی ٌطزز تب اظ ٔٛاظی وبضی ٚ 

 .اتالف ٚلت ٚٞعیٙٝ رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس

 :ؼرح ٚظبیف

 تٗییٗ ٚيٗیت التهبزی ثیٕبضؾتبٖ ثب ثطضؾی ٚيٗیت ٞعیٙٝ ٚ زضآٔس  *

 افعاضی وطزٖ زضیبفت اَالٖبت اظ ٚاحسٞبی ثیٕبضؾتبٖ  ٘طْ*

 ذسٔبت ( لیٕت تٕبْ قسٜ)ثطضؾی ٚ تٗییٗ تٗطفٝ ٚالٗی *

 پیٍیطی، ثطضؾی ٚ ّٖٕیبتی ٕ٘ٛزٖ ٔهٛثبت وٕیتٝ التهبززضٔبٖ *

 ثطٌعاضی وبضٌبٟٞب ٚ زٚضٟٞبی آٔٛظقی ٔطتجٍ ثب ٚاحس *

 ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی  ثطضؾی پطٚ٘سٜ*

 ٞب  یٕبضؾتبٖ رٟت ثطضؾی پطٚ٘سٜثبظزیس اظ ثرف ٞبی ث*

ٔبٞٝ ٚ  6ٔبٞٝ ،  3تٟیٝ ٌعاضـ ٞبی ٔبِی ٔرتّف اظ فٗبِیت ٞبی ثیٕبضؾتبٖ زض ثبظزٜ ٞبی ظٔب٘ی ٔبٞیب٘ٝ ،*

 یىؿبِٝ 

 ٔبضٞبی ٔمبیؿٝ ای ؾبِٟبی ٔرتّف آتٟیٝ *

 ثطضؾی وؿٛضات ٚ اضائٝ ٌعاضـ ٞبی ٔطثَٛٝ *

ٕبضؾتبٖ ٚ قٙبؾبیی ٔٛاضز ذبضد اظ ثبظٜ ٞبی َٕٔٗٛ ثطضؾی حزٓ ٔساذالت تزٛیع قسٜ تٛؾٍ پعقىبٖ ثی*

 پیٍیطی ُّٖ آٟ٘ب 

ثطضؾی ٔیعاٖ ٔساذالت تكریهی ٚ زضٔب٘ی پعقىبٖ ثیٕبضؾتبٖ ٚ زضنٛضت ٔیبٍ٘یٗ ثبالتط ، اضائٝ ضإٞٙبیی *

 ٞبی الظْ رٟت وبٞف ٔساذالت 

ٔزٛظ رٟت الساْ ثسٖٚ كىیُ رّؿٝ زض ٔٛاضز ٔساذالت ٘بزض ٚ پطٞعیٙٝ ٚ ثطضؾی ا٘سیىبؾیٖٛ ٚ نسٚض ت*

 آؾیت ٚ یب تبذیط زض ضٚ٘س زضٔبٖ ثیٕبض 



 

 

ضٚظآٚضی ؾیؿتٓ ثیٕٝ ٌطی ثیٕبضؾتبٖ ٚ رٕٕ آٚضی ، ُٔبِٗٝ َجمٝ ثٙسی ٚ ٝ َطاحی ، تٛؾٗٝ، اؾتمطاض ٚ ث*

ٍٟ٘ساضی وّیٝ لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات ، زؾتٛضإُِٗ ٞب ،آییٗ ٘بٔٝ ٞب ٚ ثرف ٘بٔٝ ٞبی ٔطتجٍ ثب تٗطفٝ ذسٔبت 

 ٚ تٗطفٝ ؾبظٔبٟ٘بی ثیٕٝ ٌط  ثیٕبضؾتب٘ی

ضایع٘ی ٞبی الظْ ٚایزبز اضتجبَبت ٚ تٗبٔالت ٔٙبؾت ثب ؾبظٔبٖ ٞبٚ اضٌبٟ٘بی  ا٘زبْ فٗبِیت ٞب، پیٍیطی ٚ*

ٔطثَٛٝ رٕٕ آٚضی ُٔبِٗٝ ٚ ٍٟ٘ساضی وّیٝ تفبٞٓ ٘بٔٝ ٞب ٚ لطاضزازٞبی فیٕبثیٗ ثیٕبضؾتبٖ ٚ ؾبظٔبٟ٘بی 

 ثیٕٝ ٌط 

 ٛؾٍ زثیط وٕیتٝ ثٝ ٔٗبٚ٘ت ٔحتطْ زضٔبٖاضؾبَ نٛضت رّؿبت ٔبٞب٘ٝ ت*

 :ٔعئِٛیت ٞب ،اختیبرات ٚ ٚظبیف ٞر یه از ٘مػ ٞبی تؼریف ؼذٜ در وٕیتٝ

 ٔسیطیت رّؿبت ثطٌعاض قسٜ ،تبییس ٔهٛثبت ٚ زؾتٛض پیٍیطی :رئیط وٕیتٝ

تٙٓیٓ زؾتٛض رّؿٝ،ٕٞبٍٞٙی زض تٗییٗ تبضید ٚ ؾبٖت رّؿٝ ٚ اَالٔ ضؾب٘ی ثٝ اًٖبی  :دثیر وٕیتٝ 

 وٕیتٝ،تٟیٝ نٛضتزّؿٝ وٕیتٝ ،اذص أًبء اظ اًٖبی حبيط زض رّؿٝ ،پیٍیطی ٔهٛثبت تٗییٗ قسٜ

حًٛض زض رّؿبت، اضائٝ ٘ٓطات وبضقٙبؾی،أًبء نٛضتزّؿٝ تبییس قسٜ،پیٍیطی  :اػضبی حبثت وٕیتٝ

 . ٚتٛيیح ٔهٛثبت ٔطتجٍ ثب ایكبٖ زض رّؿٝ آتی

، اضائٝ ٘ٓطات، پیكٟٙبزات ٚ ا٘تمبزات ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبی  حًٛض زض رّؿبت تٗییٗ قسٜ : حٜٛ فؼبِیت اػضبء٘

وبضقٙبؾی ٔطتجٍ ثب زؾتٛض رّؿٝ تٗییٗ قسٜ ،تٗییٗ ٔهٛثبت ٚ ٔؿئَٛ پیٍیطی، ا٘زبْ ٔهٛثٝ ٔحِٛٝ ثٝ ٞط 

 .ًٖٛ ٚ ٌعاضـ آٖ زض رّؿٝ ثٗس ،تٗییٗ زؾتٛض رّؿٝ وٕیتٝ ثٗسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وٕیتٝ تجٟیسات پسؼىی

 : اٞذاف وٕیتٝ

 وبٞف ٞعیٙٝ ٞبی تٕٗیط ٚ ظٔبٖ ذٛاة زؾتٍبٜ ٞب ٚ افعایف ثٟطٜ ٚضی  *

 ِٛیت ثٙسی ٘یبظ ٞبی تزٟیعات ٚ ّٔعٚٔبت پعقىی ثیٕبضؾتبٖ ٚ٘یبظ ؾٙزی ٚ ا* 

 رٌّٛیطی اظ ذطیس ِٛاظْ ٔهطفی لبچبق* 

٘فط ٚ یب یه  ٔؿئَٛ فٙی ثرف تزٟیعات پعقىیزثیط ایٗ وٕیتٝ   :ؼرایظ ٚ ٘حٜٛ ا٘تخبة دثیر وٕیتٝ

 .وبضقٙبؼ ٔؿٍّ ٚ آٌبٜ وٝ ثط اؾبؼ زؾتٛض ضئیؽ وٕیتٝ ا٘تربة ٔی ٌطزز

 -ٔسیط پطؾتبضی  - -ٔسیط ثیٕبضؾتبٖ -رب٘كیٗ تبْ االذتیبض ایكبٖ /ضئیؽ ثیٕبضؾتبٖ   :اػضبی حبثت وٕیتٝ

 ثركٟبی ضٚؾبی –ٔؿئَٛ فٙی تزٟیعات پعقىی  -ٔؿئَٛ فٙی زاضٚذب٘ٝ یب ٔترهم زاضٚؾبظی ثبِیٙی

 التهبز ضاثٍ –ٕبًٞٙ وٙٙسٜ ایٕٙی ثیٕبض ٞ وبضقٙبؼ -ویفیت ثٟجٛز ٚاحس ٔؿئَٛ– ٔٛيٛٔ ثطحؿت ثبِیٙی

 ؾالٔت اَالٖبت ٚ فٙبٚضی ٔسیط – ثیٕبضؾتبٖ زضٔبٖ

 .ثؿتٝ ثٝ زؾتٛض رّؿٝ ٚ ثب ٔكٛضت زثیط وٕیتٝ اًٖبی ٔٛلت ا٘تربة ٔی ٌطز٘س  :اػضبی ٔٛلت وٕیتٝ

ٔی  ٔبٜ یىجبض تكىیُزٚ  ٞطثب تٛرٝ ثٝ قطایٍ ثیٕبضؾتبٖ وٕیتٝ ٞب  : ثر٘بٔٝ زٔب٘ی ٚ تٛاترجّعبت وٕیتٝ

الظْ ثصوط اؾت زض ٔٛاضز اٚضغا٘ؽ ذبضد اظ ظٔبٖ تٗییٗ قسٜ وٕیتٝ تكىیُ ٚ ثٝ پطٚ٘سٜ ٔطثَٛٝ .) سقٛ٘

 (.ضؾیسٌی ٔی ٌطزز

اًٖبء ٚ حًٛض ضیبؾت ٚ یب رب٘كیٗ ایكبٖ رّؿٝ ضؾٕیت ٔی  3/2ثب حًٛض  : ٘حٜٛ رظٕیت یبفتٗ وٕیتٝ 

 .یبثس

وّیٝ ٔهٛثبت تٛؾٍ زثیط وٕیتٝ زض فطْ نٛضتزّؿٝ ٚ زض رسِٚی وٝ ثٝ  :حٜٛ ارزیبثی ػّٕىرد وٕیتٝ٘

ُّٖ  -ٚيٗیت ارطایی قسٖ ٔهٛثٝ  -ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاحی قسٜ ٚ قبُٔ لؿٕت ٞبیی رٟت حجت ٔهٛثبت 

تحٛیُ ٔی ٖسْ تحمك ٔهٛثٝ ٔی ثبقس حجت ٚ رطیبٖ ارطایی قسٖ آٟ٘ب پیٍیطی ٔیٍطزز ٚ ثٝ ضاثٍ وٕیتٝ ٞب 

  .ٌطزز

زثیط وٕیتٝ ٔؿبئُ ٚٔكىالت ٖٕسٜ ٚ حُ ٘كسٜ وٕیتٝ ی لجّی ضا زض  :پبیػ احرثخؽی ٔصٛثبت وٕیتٝ

 (زض ضاؾتبی ٔكىُ ٖٕسٜ ، احطثركی ا٘زبْ ٔهٛثٝ، الساْ انالحی )رسِٚی وٝ ثٝ ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاحی قسٜ 

 .حجت ٕ٘ٛزٜ ٚزض وٕیتٝ ثٗسی ُٔطح ٔی ٕ٘بیس

اٞٓ ٔهٛثبت ٚ یب ٔهٛثبت ٔٗٛلٝ یب ارطا ٘كسٜ،   :ٕیتٝ ٞب ٚ تیٓ ٔذیریت اجرایی٘حٜٛ تؼبُٔ ثب ظبیر و  

ٔهٛثبت ٔكتطن ثیٗ زٚ یبچٙس وٕیتٝ پؽ اظ  .ثٝ اؾتحًبض تیٓ ٔسیطیت اضقس ارطایی ٔطوع ضؾب٘سٜ ٔیكٛز



 

 

ٚ  تكىیُ رّؿٝ ثیٗ زثیط وٕیتٝ ٞب ٚتٛافك ٟ٘بیی ثٝ یىی اظ وٕیتٝ ٞب ٚاٌصاض ٔی ٌطزز تب اظ ٔٛاظی وبضی

 .اتالف ٚلت ٚٞعیٙٝ رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس

  : ؼرح ٚظبیف

 ٘ٓبضت ثطذطیس ّٔعٚٔبت پعقىی اظ چطذٝ تٛظیٕ ٚ ثطضؾی ٔؿبئُ ٚ ٔكىالت پیطأٖٛ ّٔعٚٔبت پعقىی  *

 ٕٞبٍٞٙی ٚ پیٍیطی ٔؿبئُ ٚ ٔكىالت ٔطتجٍ ثب تزٟیعات پعقىی * 

 پیف ثیٙی ٚ ٘ٓبضت ثط ٘حٜٛ تأٔیٗ تزٟیعات ٚ ّٔعٚٔبت پعقىی ٔهطفی * 

 ٘ٓبضت ثط ٘حٜٛ اؾتفبزٜ اظ ٚؾبیُ، ٍٟ٘ساضی ٚ تٕٗیط تزٟیعات پعقىی *

 ٘یبظ ؾٙزی ،وبضقٙبؾی ٚ ٘ٓبضت ثط ضٚ٘س ذطیس ّٔعٚٔبت پعقىی ٚ تزٟیعات ٔهطفی اظ ٘ٓط ویفی ٚ وٕی  *

 یب ربیٍعیٙی ٘یبظ ؾٙزی تزٟیعات پعقىی ثطای ذطیس ٚ * 

 آٔٛظـ ٘حٜٛ وبضثطز ٚ اؾتفبزٜ نحیح ٚ ایٕٙی ٚ ٍٟ٘ساضی تزٟیعات پعقىی ٚ ثیٕبضؾتب٘ی  *

 پیف ثیٙی ٚ ٘ٓبضت ثط ٘حٜٛ تبٔیٗ تزٟیعات ٚ ّٔعٚٔبت پعقىی ٔهطفی ٚ غیط ٔهطفی  *

 ٘ٓبضت ثط٘حٜٛ اؾتفبزٜ ٍٟٚ٘ساضی تزٟیعات پعقىی ٚوبِیجطاؾیٖٛ تزٟیعات *

 ی زض ذهٛل ٘حٜٛ ثبظ تٛظیٕ تزٟیعات ذطیساضی قسٜ اضائٝ ٘ٓط وبضقٙبؾ *

 ثط٘بٔٝ ضیعی ٚ پیٍیطی ارطای ثط٘بٔٝ وبِیجطاؾیٖٛ تزٟیعات  *

 ثط٘بٔٝ ضیعی ٚ ارطای ثط٘بٔٝ ٞبی آٔٛظقی زض ضاؾتبی آٔٛظـ ٘حٜٛ اؾتفبزٜ نحیح ٚ ایٕٗ اظ تزٟیعات *

 پیٍیطی ضفٕ ٘ٛالم ٚ اذتالالت ّٖٕىطزی تزٟیعات ثیٕبضؾتبٖ *

 :یت ٞب ،اختیبرات ٚ ٚظبیف ٞر یه از ٘مػ ٞبی تؼریف ؼذٜ در وٕیتٝٔعئِٛ

 ٔسیطیت رّؿبت ثطٌعاض قسٜ ،تبییس ٔهٛثبت ٚ زؾتٛض پیٍیطی :رئیط وٕیتٝ

تٙٓیٓ زؾتٛض رّؿٝ،ٕٞبٍٞٙی زض تٗییٗ تبضید ٚ ؾبٖت رّؿٝ ٚ اَالٔ ضؾب٘ی ثٝ اًٖبی  :دثیر وٕیتٝ 

 ًبی حبيط زض رّؿٝ ،پیٍیطی ٔهٛثبت تٗییٗ قسٜوٕیتٝ،تٟیٝ نٛضتزّؿٝ وٕیتٝ ،اذص أًبء اظ اٖ

حًٛض زض رّؿبت، اضائٝ ٘ٓطات وبضقٙبؾی،أًبء نٛضتزّؿٝ تبییس قسٜ،پیٍیطی  :اػضبی حبثت وٕیتٝ

 . ٚتٛيیح ٔهٛثبت ٔطتجٍ ثب ایكبٖ زض رّؿٝ آتی



 

 

اضائٝ ضاٞىبضٞبی حًٛض زض رّؿبت تٗییٗ قسٜ ، اضائٝ ٘ٓطات، پیكٟٙبزات ٚ ا٘تمبزات ٚ   :حٜٛ فؼبِیت اػضبء٘

وبضقٙبؾی ٔطتجٍ ثب زؾتٛض رّؿٝ تٗییٗ قسٜ ،تٗییٗ ٔهٛثبت ٚ ٔؿئَٛ پیٍیطی، ا٘زبْ ٔهٛثٝ ٔحِٛٝ ثٝ ٞط 

 .ًٖٛ ٚ ٌعاضـ آٖ زض رّؿٝ ثٗس ،تٗییٗ زؾتٛض رّؿٝ وٕیتٝ ثٗسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اخالق ثبِیٙیوٕیتٝ 

  : اٞذاف وٕیتٝ

 ٞبی حمٛق ٌیط٘سٌبٖ ذسٔتٕٞبٍٞٙی ٚ پیٍیطی ارطای اؾتب٘ساضز *

زثیط ایٗ وٕیتٝ وبضقٙبؼ ٔؿٍّ ٚ آٌبٜ وٝ ثط اؾبؼ زؾتٛض ضئیؽ   :ؼرایظ ٚ ٘حٜٛ ا٘تخبة دثیر وٕیتٝ

 .وٕیتٝ ا٘تربة ٔی ٌطزز

 –ٔسیط پطؾتبضی  - -ٔسیط ثیٕبضؾتبٖ -رب٘كیٗ تبْ االذتیبض ایكبٖ /ضئیؽ ثیٕبضؾتبٖ   :اػضبی حبثت وٕیتٝ

 ایٕٙی وٙٙسٜ ٕٞبًٞٙ وبضقٙبؼ -ویفیت ثٟجٛز ٚاحس ٔؿئَٛ– ٔٛيٛٔ ثطحؿت ثبِیٙی ثركٟبی ضٚؾبی

 ؾٛپطٚایعض آٔٛظقی– ثیٕبض

 .ثؿتٝ ثٝ زؾتٛض رّؿٝ ٚ ثب ٔكٛضت زثیط وٕیتٝ اًٖبی ٔٛلت ا٘تربة ٔی ٌطز٘س  :اػضبی ٔٛلت وٕیتٝ

ٔی ٔبٜ یىجبض تكىیُ زٚ  ٞطثب تٛرٝ ثٝ قطایٍ ثیٕبضؾتبٖ  ٞب وٕیتٝ : ثر٘بٔٝ زٔب٘ی ٚ تٛاترجّعبت وٕیتٝ

 .قٛ٘س

اًٖبء ٚ حًٛض ضیبؾت ٚ یب رب٘كیٗ ایكبٖ رّؿٝ ضؾٕیت ٔی  3/2ثب حًٛض  : ٘حٜٛ رظٕیت یبفتٗ وٕیتٝ 

 .یبثس

وّیٝ ٔهٛثبت تٛؾٍ زثیط وٕیتٝ زض فطْ نٛضتزّؿٝ ٚ زض رسِٚی وٝ ثٝ   :حٜٛ ارزیبثی ػّٕىرد وٕیتٝ٘

ُّٖ  -ٚيٗیت ارطایی قسٖ ٔهٛثٝ  -ٔهٛثبت ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاحی قسٜ ٚ قبُٔ لؿٕت ٞبیی رٟت حجت 

ٖسْ تحمك ٔهٛثٝ ٔی ثبقس حجت ٚ رطیبٖ ارطایی قسٖ آٟ٘ب پیٍیطی ٔیٍطزز ٚ ثٝ ضاثٍ وٕیتٝ ٞب تحٛیُ ٔی 

  .ٌطزز

زثیط وٕیتٝ ٔؿبئُ ٚٔكىالت ٖٕسٜ ٚ حُ ٘كسٜ وٕیتٝ ی لجّی ضا زض   :پبیػ احرثخؽی ٔصٛثبت وٕیتٝ

 (زض ضاؾتبی ٔكىُ ٖٕسٜ ، احطثركی ا٘زبْ ٔهٛثٝ، الساْ انالحی )ٜ رسِٚی وٝ ثٝ ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاحی قس

 .حجت ٕ٘ٛزٜ ٚزض وٕیتٝ ثٗسی ُٔطح ٔی ٕ٘بیس

اٞٓ ٔهٛثبت ٚ یب ٔهٛثبت ٔٗٛلٝ یب ارطا ٘كسٜ، ثٝ  : ٘حٜٛ تؼبُٔ ثب ظبیر وٕیتٝ ٞب ٚ تیٓ ٔذیریت اجرایی 

كتطن ثیٗ زٚ یبچٙس وٕیتٝ پؽ اظ ٔهٛثبت ٔ .اؾتحًبض تیٓ ٔسیطیت اضقس ارطایی ٔطوع ضؾب٘سٜ ٔیكٛز

تكىیُ رّؿٝ ثیٗ زثیط وٕیتٝ ٞب ٚتٛافك ٟ٘بیی ثٝ یىی اظ وٕیتٝ ٞب ٚاٌصاض ٔی ٌطزز تب اظ ٔٛاظی وبضی ٚ 

 .اتالف ٚلت ٚٞعیٙٝ رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس

 :ؼرح ٚظبیف

 ٕٞبٍٞٙی ٚ پیٍیطی ارطای اؾتب٘ساضزٞبی حمٛق ٌیط٘سٜ ذسٔت  *



 

 

اضائٝ ٚ ضٜ یبفتٟبی الظْ زض ظٔیٙٝ ٘حٜٛ اؾتفبزٜ ُّٔٛة اظ یبفتٝ ٞبی ّْٖٛ تزطثی ٚ أىب٘بت تكریهی *

 زضٔب٘ی ثب ٔطاٖبت اضظقٟبی ٔتٗبِی اؾالٔی زض أٛض پعقىی 

 ظٔیٙٝ ؾبظ اٖتٕبز ٔتمبثُ ثیٗ ربٔٗٝ پعقىی ٚ ٔطزْ ٚ ٔطارٗیٗ ثیٕبضؾتبٖ *

 تطٚیذ فًبیُ اذاللی *

 ٙحٛ ٔمتًی اظ تهٕیٕبت غیط ٔحطٔب٘ٝ ٚاضقبزات وٕیتٝ ُّٕٔ ؾبذتٗ پطؾُٙ ث*

 ٔطاٖبت قئٖٛ افطاز زض اثال٘ تهٕیٕبت ٚ تصوطات ٚ اضقبزات *

 تطٚیذ رٙجٝ ٞبی تكٛیمی ٚ ٔىبضْ اذاللی ثٗٙٛاٖ اٍِٛ *

 تٗییٗ ذٍ ٔكی ثیٕبضؾتبٖ ثطای پبؾساضی اظ اضظقٟبی ٔتٗبِی *

 زض ثیٕبضؾتبٖ  َطاحی ثط٘بٔٝ ٞبی ٔسٖٚ ثطای تحمك اٞساف ٚضظقی*

 ثبظتبة فٗبِیت وٕیتٝ زض ثیٕبضؾتبٖ *

 زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٔحّی رٟت ثطٌعاضی ٔطاؾٓ ٖجبزی ٚ ٔصٞجی وبضوٙبٖ ٚ٘ٓبضت ثطآٖ *

 ٘ٓبضت ثط ٔطاٖبت اذاللی َطح اُ٘جبق زض ثیٕبضؾتبٖ *

 ٘ٓبضت ثط ضٖبیت ٔٛاظیٗ قطٖی اظ رب٘ت وبضوٙبٖ ثیٕبضاٖ ٚ ٕٞطاٞب٘كبٖ *

 طٖی وبضوٙبٖ ٚ ثیٕبضاٖ ضؾیسٌی ثٝ ٔكىالت ق*

 پیبزٜ ؾبظی ٘ٓبْ وبضآٔس ضؾیسٌی ثٝ قىبیبت ٚ اضظیبثی ضيبیت ٌیط٘سٌبٖ ذسٔت*

 :ٔعئِٛیت ٞب ،اختیبرات ٚ ٚظبیف ٞر یه از ٘مػ ٞبی تؼریف ؼذٜ در وٕیتٝ

 ٔسیطیت رّؿبت ثطٌعاض قسٜ ،تبییس ٔهٛثبت ٚ زؾتٛض پیٍیطی :رئیط وٕیتٝ

رّؿٝ،ٕٞبٍٞٙی زض تٗییٗ تبضید ٚ ؾبٖت رّؿٝ ٚ اَالٔ ضؾب٘ی ثٝ اًٖبی تٙٓیٓ زؾتٛض  :دثیر وٕیتٝ

 وٕیتٝ،تٟیٝ نٛضتزّؿٝ وٕیتٝ ،اذص أًبء اظ اًٖبی حبيط زض رّؿٝ ،پیٍیطی ٔهٛثبت تٗییٗ قسٜ

حًٛض زض رّؿبت، اضائٝ ٘ٓطات وبضقٙبؾی،أًبء نٛضتزّؿٝ تبییس قسٜ،پیٍیطی  :اػضبی حبثت وٕیتٝ

 . ایكبٖ زض رّؿٝ آتیٚتٛيیح ٔهٛثبت ٔطتجٍ ثب 

حًٛض زض رّؿبت تٗییٗ قسٜ ، اضائٝ ٘ٓطات، پیكٟٙبزات ٚ ا٘تمبزات ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبی   :حٜٛ فؼبِیت اػضبء٘

وبضقٙبؾی ٔطتجٍ ثب زؾتٛض رّؿٝ تٗییٗ قسٜ ،تٗییٗ ٔهٛثبت ٚ ٔؿئَٛ پیٍیطی، ا٘زبْ ٔهٛثٝ ٔحِٛٝ ثٝ 

 .ٕیتٝ ثٗسیٞطًٖٛ ٚ ٌعاضـ آٖ زض رّؿٝ ثٗس ،تٗییٗ زؾتٛض رّؿٝ و



 

 

 وٕیتٝ ٔذیریت اعالػبت ظالٔت ٚ فٙبٚری اعالػبت

  : اٞذاف وٕیتٝ

 ثطضؾی ٚ اضظقیبثی ویفیت ٔساضن پعقىی ثیٕبضاٖ اظ ِحبِ وبُٔ ٚ ٔٗتجط ثٛزٖ *

 اضظقیبثی ؾیؿتٓ وسٌصاضی پطٚ٘سٜ ٞب *

 ثطضؾی حجت ٚزضیبفت زازٜ ٞب زضثط٘بٔٝ ٘طْ افعاض اَالٖبت ثرف ٞب *

 أٛضپػٚٞكی ٔكبضوت ٕٚٞىبضی زض*

 ارطا ثط٘بٔٝ ٞبی آٔٛظقی ٔٛضز٘یبظ رٟت پعقىبٖ ٚوبزضزضٔب٘ی*

ثط اؾبؼ زؾتٛضإُِٗ وٕیتٝ ٞب ، ضیبؾت ٔحتطْ ثیٕبضؾتبٖ ٚ یب  :ؼرایظ ٚ ٘حٜٛ ا٘تخبة رئیط وٕیتٝ

  .رب٘كیٗ ٔٙترت ایكبٖ ضئیؽ وٕیتٝ ٔی ثبقٙس

یب وبضقٙبؼ فٙبٚضی یه ٘فط وبضقٙبؼ ٔسیطیت اَالٖبت ؾالٔت  :ؼرایظ ٚ ٘حٜٛ ا٘تخبة دثیر وٕیتٝ

  .وٝ ثط اؾبؼ زؾتٛض ضئیؽ وٕیتٝ ا٘تربة ٔی ٌطززاَالٖبت 

 -پطؾتبضی ٔسیط– ثیٕبضؾتبٖ ٔسیط –رب٘كیٗ تبْ االذتیبض ایكبٖ /ضئیؽ ثیٕبضؾتبٖ  :اػضبی حبثت وٕیتٝ

 ثٟجٛز ٚاحس ٔؿئَٛ/ ثیٕبضؾتب٘ی ٞبی وٕیتٝ ضاثٍ–ٔؿئَٛ ثیٕٝ ٌطی -پصیطـ ٚ ٔساضن پعقىی ٔؿئَٛ

 ثیٕبض ایٕٙی وٙٙسٜ ٕٞبًٞٙ وبضقٙبؼ -ویفیت

 .ثؿتٝ ثٝ زؾتٛض رّؿٝ ٚ ثب ٔكٛضت زثیط وٕیتٝ اًٖبی ٔٛلت ا٘تربة ٔی ٌطز٘س :اػضبی ٔٛلت وٕیتٝ

ٔی ٔبٜ یىجبض تكىیُ زٚ  ٞطثب تٛرٝ ثٝ قطایٍ ثیٕبضؾتبٖ وٕیتٝ ٞب  : ثر٘بٔٝ زٔب٘ی ٚ تٛاترجّعبت وٕیتٝ

  .ٌطز٘س

اًٖبء ٚ حًٛض ضیبؾت ٚ یب رب٘كیٗ ایكبٖ رّؿٝ ضؾٕیت ٔی  3/2ثب حًٛض  : ٘حٜٛ رظٕیت یبفتٗ وٕیتٝ

  .یبثس

  .ٔهٛثبت ٞط وٕیتٝ تٛؾٍ زثیط آٖ پیٍیطی ٔی ٌطزز : ٘حٜٛ پیٍیری ٔصٛثبت

ٝ وّیٝ ٔهٛثبت تٛؾٍ زثیط وٕیتٝ زض فطْ نٛضتزّؿٝ ٚ زض رسِٚی وٝ ث :٘حٜٛ ارزیبثی ػّٕىرد وٕیتٝ

ُّٖ  -ٚيٗیت ارطایی قسٖ ٔهٛثٝ -ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاحی قسٜ ٚ قبُٔ لؿٕت ٞبیی رٟت حجت ٔهٛثبت

ٖسْ تحمك ٔهٛثٝ ٔی ثبقس حجت ٚرطیبٖ ارطایی قسٖ آٟ٘ب پیٍیطی ٔیٍطزز ٚ ثٝ ضاثٍ وٕیتٝ ٞب تحٛیُ زازٜ 

 . ٔیكٛز



 

 

تٝ ی لجّی ضا زض زثیط وٕیتٝ ٔؿبئُ ٚٔكىالت ٖٕسٜ ٚ حُ ٘كسٜ وٕی :پبیػ احرثخؽی ٔصٛثبت وٕیتٝ

 (زض ضاؾتبی ٔكىُ ٖٕسٜ ، احطثركی ا٘زبْ ٔهٛثٝ، الساْ انالحی )رسِٚی وٝ ثٝ ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاحی قسٜ 

  .حجت ٕ٘ٛزٜ ٚزض وٕیتٝ ثٗسی ُٔطح ٔی وٙس

اٞٓ ٔهٛثبت ٚ یب ٔهٛثبت ٔٗٛلٝ یب ارطا ٘كسٜ، ثٝ   :یبیر وٕیتٝ ٞب ٚ تیٓ ٔذیریت اجرای٘حٜٛ تؼبُٔ ثب ظ

ٔهٛثبت ٔكتطن ثیٗ زٚ یبچٙس وٕیتٝ پؽ اظ  .سیطیت اضقس ارطایی ٔطوع ضؾب٘سٜ ٔیكٛزاؾتحًبض تیٓ ٔ

تكىیُ رّؿٝ ثیٗ زثیط وٕیتٝ ٞب ٚتٛافك ٟ٘بیی ثٝ یىی اظ وٕیتٝ ٞب ٚاٌصاض ٔی ٌطزز تب اظ ٔٛاظی وبضی ٚ 

 .اتالف ٚلت ٚٞعیٙٝ رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس

  :ؼرح ٚظبیف وٕیتٝ

 ثط٘بٔٝ ضیعی رٟت آٔٛظـ ٚ ارطای اؾتب٘ساضزٞبی ٔساضن پعقىی زض اٖتجبضثركی  *

 پیٍیطی ارطای اؾتب٘ساضزٞبی فٙبٚضی اَالٖبت زض اٖتجبضثركی  *

 فطٟٔبی ثیٕبضؾتب٘ی َطاحی قسٜ ٚپبیف ٘ٓبْ ثبیٍب٘ی ُٔبثك يٛاثٍ ٔساضن پعقىی  پیٍیطی تبییس *

ٚ ّٖٕی ٚ زض زؾتطؼ ثٛزٖ ٌعاضقبت ٔٙٓٓ ٔبٞیب٘ٝ اظ  پیٍیطی پبیف ارطای ٘ٓبْ پطٚ٘سٜ ٘ٛیؿی نحیح*

 ّٖٕىطز ثیٕبضؾتبٖ 

 .ٚاحسٞب زض ذهٛل ؾبٔب٘ٝ اَالٖبت ثیٕبضؾتب٘ی/پیٍیطی ثطضؾی ٔكىالت ٚ ضفٕ ٘یبظٞبی ثرف *

 :ٔعئِٛیت ٞب ،اختیبرات ٚ ٚظبیف ٞر یه از ٘مػ ٞبی تؼریف ؼذٜ در وٕیتٝ

 ٔهٛثبت ٚ زؾتٛض پیٍیطی  ٔسیطیت رّؿبت ثطٌعاض قسٜ ،تبییس :رئیط وٕیتٝ

تٙٓیٓ زؾتٛضرّؿٝ،ٕٞبٍٞٙی زضتٗییٗ تبضید ٚؾبٖت رّؿٝ ٚاَالٔ ضؾب٘ی ثٝ اًٖبی  :دثیر وٕیتٝ

 وٕیتٝ،تٟیٝ نٛضتزّؿٝ وٕیتٝ،اذص أًبء اظ اًٖبی حبيطزضرّؿٝ،پیٍیطی ٔهٛثبت تٗییٗ قسٜ 

تبییس قسٜ،پیٍیطی  حًٛض زض رّؿبت، اضائٝ ٘ٓطات وبضقٙبؾی،أًبء نٛضتزّؿٝ :اػضبی حبثت وٕیتٝ

  .ٚتٛيیح ٔهٛثبت ٔطتجٍ ثب ایكبٖ زض رّؿٝ آتی

حًٛض زض رّؿبت تٗییٗ قسٜ ، اضائٝ ٘ٓطات، پیكٟٙبزات ٚ ا٘تمبزات ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبی  :٘حٜٛ فؼبِیت اػضبء

وبضقٙبؾی ٔطتجٍ ثب زؾتٛض رّؿٝ تٗییٗ قسٜ ،تٗییٗ ٔهٛثبت ٚ ٔؿئَٛ پیٍیطی، ا٘زبْ ٔهٛثٝ ٔحِٛٝ ثٝ ٞط 

 .ٌعاضـ آٖ زض رّؿٝ ثٗس تٗییٗ زؾتٛض رّؿٝ وٕیتٝ ثٗسی ًٖٛ ٚ

 

 



 

 

 وٕیتٝ حفبظت فٙی ٚ ثٟذاؼت وبر

 : اٞذاف وٕیتٝ

 ٘ٓبضت ثط٘حٜٛ وبض وبضوٙبٖ زضظٔیٙٝ ایٕٙی ٚثٟساقت حطفٝ ای ٚتٟیٝ ٚاضائٝ ٌعاضـ  * 

ٕٞىبضی ٚتكطیه ٔؿبٖی ثبوبضقٙبؾبٖ ثٟساقت ٔحیٍ ٚثبظضؾبٖ وبض رٟت ارطای ٔمطضات حفبْتی *

 ٚثٟساقت وبض 

 تٛریٝ ٚآقٙب ؾبظی وبضوٙبٖ ٘ؿجت ثٝ ضٖبیت ٔمطضات ٚٔٛاظیٗ ثٟساقتی ٚحفبْتی زضٔحیٍ وبض *

ؾبِٓ ٚ ثسٖٚ ذُط ٚ , ٕٞىبضی ثب ضئیؽ ثیٕبضؾتبٖ زض تٟیٝ زؾتٛضإُِٗ ٞبی الظْ ثطای ا٘زبْ وبض ُٕٔئٗ *

 ٕٞچٙیٗ اؾتفبزٜ نحیح اظ ِٛاظْ ٚ تزٟیعات ثٟساقتی زض ٔحیٍ وبض

 :ٚ ٘حٜٛ ا٘تخبة رئیط وٕیتٝؼرایظ 

ثط اؾبؼ زؾتٛضإُِٗ وٕیتٝ ٞب ، ضیبؾت ٔحتطْ ثیٕبضؾتبٖ ٚ یب رب٘كیٗ ٔٙترت ایكبٖ ضئیؽ وٕیتٝ ٔی  

  .ثبقٙس

یه ٘فط وبضقٙبؼ ٔؿٍّ ٚ آٌبٜ وٝ ثط اؾبؼ زؾتٛض ضئیؽ وٕیتٝ  :ؼرایظ ٚ ٘حٜٛ ا٘تخبة دثیر وٕیتٝ

  .ا٘تربة ٔی ٌطزز

 -ٔسیط پطؾتبضی -ٔسیط ثیٕبضؾتبٖ -الذتیبض ایكبٖ رب٘كیٗ تبْ ا/ثیٕبضؾتبٖ ضئیؽ  :اػضبی حبثت وٕیتٝ

وبضقٙبؼ  -  ؾٛپطٚایعض وٙتطَ ٖفٛ٘ت -ٔؿئَٛ تبؾیؿبت -ٔؿئَٛ ٚاحس ذسٔبت -ٔؿئَٛ ثٟساقت حطفٝ ای

ٔؿئَٛ فٙی  -وبضقٙبؼ ٕٞبًٞٙ وٙٙسٜ ایٕٙی ثیٕبض -ٔؿئَٛ ثٟجٛز ویفیت/ ضاثٍ وٕیتٝ ٞبی ثیٕبضؾتبٖ

 .ا٘ؿب٘ی ٔٙبثٕ ٔسیط –قىی تزٟیعات پع

 .ثؿتٝ ثٝ زؾتٛض رّؿٝ ٚ ثب ٔكٛضت زثیط وٕیتٝ اًٖبی ٔٛلت ا٘تربة ٔی ٌطز٘س  :اػضبی ٔٛلت وٕیتٝ

ٔی ٔبٜ یىجبض تكىیُ زٚ  ٞطثب تٛرٝ ثٝ قطایٍ ثیٕبضؾتبٖ وٕیتٝ ٞب  : ثر٘بٔٝ زٔب٘ی ٚ تٛاترجّعبت وٕیتٝ

  .ٌطز٘س

اًٖبء ٚ حًٛض ضیبؾت ٚ یب رب٘كیٗ ایكبٖ رّؿٝ ضؾٕیت ٔی  3/2ثب حًٛض  : ٘حٜٛ رظٕیت یبفتٗ وٕیتٝ

 .یبثس

  .ٔهٛثبت ٞط وٕیتٝ تٛؾٍ زثیط آٖ پیٍیطی ٔی ٌطزز : ٘حٜٛ پیٍیری ٔصٛثبت

وّیٝ ٔهٛثبت تٛؾٍ زثیط وٕیتٝ زض فطْ نٛضتزّؿٝ ٚ زض رسِٚی وٝ ثٝ   :٘حٜٛ ارزیبثی ػّٕىرد وٕیتٝ

ُّٖ  -ٚيٗیت ارطایی قسٖ ٔهٛثٝ  -ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاحی قسٜ ٚ قبُٔ لؿٕت ٞبیی رٟت حجت ٔهٛثبت 



 

 

ٖسْ تحمك ٔهٛثٝ ٔی ثبقس حجت ٚ رطیبٖ ارطایی قسٖ آٟ٘ب پیٍیطی ٔیٍطزز ٚ ثٝ ضاثٍ وٕیتٝ ٞب تحٛیُ زازٜ 

  . ٔیكٛز

زثیط وٕیتٝ ٔؿبئُ ٚٔكىالت ٖٕسٜ ٚ حُ ٘كسٜ وٕیتٝ ی لجّی ضا زض   :رثخؽی ٔصٛثبت وٕیتٝپبیػ اح

 (زض ضاؾتبی ٔكىُ ٖٕسٜ ، احطثركی ا٘زبْ ٔهٛثٝ، الساْ انالحی )رسِٚی وٝ ثٝ ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاحی قسٜ 

  .حجت ٕ٘ٛزٜ ٚزض وٕیتٝ ثٗسی ُٔطح ٔی وٙس

اٞٓ ٔهٛثبت ٚ یب ٔهٛثبت ٔٗٛلٝ یب ارطا ٘كسٜ، ثٝ   :یی٘حٜٛ تؼبُٔ ثب ظبیر وٕیتٝ ٞب ٚ تیٓ ٔذیریت اجرا

ٔهٛثبت ٔكتطن ثیٗ زٚ یبچٙس وٕیتٝ پؽ اظ  .اؾتحًبض تیٓ ٔسیطیت اضقس ارطایی ٔطوع ضؾب٘سٜ ٔیكٛز

تكىیُ رّؿٝ ثیٗ زثیط وٕیتٝ ٞب ٚتٛافك ٟ٘بیی ثٝ یىی اظ وٕیتٝ ٞب ٚاٌصاض ٔی ٌطزز تب اظ ٔٛاظی وبضی ٚ 

 .طی ثُٕٗ آیساتالف ٚلت ٚٞعیٙٝ رٌّٛی

 : ؼرح ٚظبیف

 تسٚیٗ ثط٘بٔٝ آٔٛظقی پطؾُٙ زض ظٔیٙٝ ایٕٙی ٚ ثٟساقت حطفٝ ای * 

 تهٛیت ٚ ارطایی ٕ٘ٛزٖ ٔساذالت ٔٙبؾت زض رٟت ضفٕ ٔكىالت قٙبؾبیی قسٜ *

َطح ٔكىالت حفبْتی ٚ ثٟساقتی زض رّؿبت وٕیتٝ ٚاضائٝ پیكٟٙبزات الظْ ثٝ ضئیؽ ثیٕبضؾتبٖ رٟت *

 ٓ ؾبظی ٔحیٍ وبض ضفٕ ٘ٛالم ٚ ؾبِ

ا٘ٗىبؼ وّیٝ ایطازات ٚ ٘ٛالم حفبْتی ٚ ثٟساقتی ٚ پیكٟٙبزات الظْ رٟت ضفٕ آٟ٘ب ثٝ ضئیؽ ثیٕبضؾتبٖ *

پیكٟٙبز ثٝ ضئیؽ ثیٕبضؾتبٖ رٟت تكٛیك وبض وٙب٘ی وٝ زض أط حفبْت فٙی ٚ ثٟساقت وبض ٖاللٝ ٚ *

 رسیت زاض٘س 

ی طٟٔب ی ٔطثٌٛ ثٝ حٛازث ٚثیٕبضیٟبٕیتٝ ٚ ٕٞچٙیٗ فپیٍیطی الظْ ثٝ ٔٙٓٛض تٟیٝ ٚاضؾبَ نٛضتزّؿبت و*

 ٘بقی اظ وبض ثٝ اضٌبٖ ٞبی شیطثٍ 

پیٍیطی الظْ زض ا٘زبْ ٔٗبیٙبت لجُ اظ اؾترساْ ٚ ٔٗبیٙبت ازٚاضی ثٕٙٓٛض پیكٍیطی اظ اثتال قبغّیٗ ثٝ *

  . ثیٕبضیٟبی ٘بقی اظ وبض ٚ اضائٝ ٘تبیذ حبنّٝ ثٝ ٔطوع ثٟساقت ٔطثَٛٝ

ٔكىٛن ثٝ ثیٕبضیٟبی قغّی اظ َطیك ضئیؽ ثیٕبضؾتبٖ ثٝ ٔٗبٚ٘ت ٔطثَٛٝ ٚ ٕٞىبضی زض اٖالْ ٔٛاضز *

ب٘یىٝ ثٝ تكریم قٛضای پعقىی ثٝ ثیٕبضیٟبی قغّی ٔجتال قسٜ ٚ یب زض ؿتٗییٗ قغُ ٔٙبؾت ثطای وبض و

 ( لبٖ٘ٛ وبض  92ٔبزٜ  1ٔٛيٛٔ تجهطٜ ) ٔٗطو اثتالء ثٝ آٟ٘ب لطاض زاض٘س 

بت ٔطثَٛٝ اظ ٘مُٝ ٘ٓط ٔؿبئُ حفبْتی ٚ ثٟساقتی ٚ تٙٓیٓ ٚ تىٕیُ فطْ نٛضت رٕٕ آٚضی آٔبض ٚ اَالٖ*

  . ٘ٛالم ٔٛرٛز زض ثیٕبضؾتبٖ



 

 

 ٚؾبیُ حفبْتی ٚ ثٟساقتی زض ٔحیٍ وبض ٚ ٘ٓبضت ثط حؿٗ اؾتفبزٜ اظ آٖ , ثبظزیس ٚ ٔٗبیٙٝ اثعاض وبض *

  . حجت آٔبض حٛازث ٚ ثیٕبضیٟبی ٘بقی اظ وبض ٚ تزعیٝ ٚ تحّیُ یبفتٝ ٞب*

٘ٓبضت ثط تطؾیٓ ٕ٘ٛزاض ٔیعاٖ حٛازث ٚ ثیٕبضیٟبی قغّی ٚ ٕٞچٙیٗ ٘هت پٛؾتط ٞبی آٔٛظقی ثٟساقی ٚ *

  . حفبْتی زض ٔحیٍ وبض

  .اٖالْ وبٟ٘ٛ٘بی ایزبز ذُطات حفبْتی ٚ ثٟساقتی زض ثیٕبضؾتبٖ*

یٗ تُبثك ٘ٓبضت ثط ٘ٓٓ ٚ تطتیت ٚ چیسٔبٖ ٚؾبیُ ٚ تزٟیعات ٚاثعاض وبضثٙحٛ نحیح ٚایٕٗ ٚ ٕٞچٙ*

 . نحیح وبض ٚ قبغُ زض ٔحیٍ وبض

 :ٔعئِٛیت ٞب ،اختیبرات ٚ ٚظبیف ٞر یه از ٘مػ ٞبی تؼریف ؼذٜ در وٕیتٝ

 ٔسیطیت رّؿبت ثطٌعاض قسٜ ،تبییس ٔهٛثبت ٚ زؾتٛض پیٍیطی :رئیط وٕیتٝ 

بی تٙٓیٓ زؾتٛض رّؿٝ،ٕٞبٍٞٙی زض تٗییٗ تبضید ٚ ؾبٖت رّؿٝ ٚ اَالٔ ضؾب٘ی ثٝ اًٖ :دثیر وٕیتٝ 

 وٕیتٝ،تٟیٝ نٛضتزّؿٝ وٕیتٝ ،اذص أًبء اظ اًٖبی حبيط زض رّؿٝ ،پیٍیطی ٔهٛثبت تٗییٗ قسٜ 

حًٛض زض رّؿبت، اضائٝ ٘ٓطات وبضقٙبؾی،أًبء نٛضتزّؿٝ تبییس قسٜ،پیٍیطی  :اػضبی حبثت وٕیتٝ

 ٚتٛيیح ٔهٛثبت ٔطتجٍ ثب ایكبٖ زض رّؿٝ آتی 

قسٜ ، اضائٝ ٘ٓطات، پیكٟٙبزات ٚ ا٘تمبزات ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبی حًٛض زض رّؿبت تٗییٗ  :٘حٜٛ فؼبِیت اػضبء 

وبضقٙبؾی ٔطتجٍ ثب زؾتٛض رّؿٝ تٗییٗ قسٜ ،تٗییٗ ٔهٛثبت ٚ ٔؿئَٛ پیٍیطی، ا٘زبْ ٔهٛثٝ ٔحِٛٝ ثٝ ٞط 

 .ًٖٛ ٚ ٌعاضـ آٖ زض رّؿٝ ثٗس تٗییٗ زؾتٛض رّؿٝ وٕیتٝ ثٗسی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وٕیتٝ ثٟذاؼت ٔحیظ

  : اٞذاف وٕیتٝ

 ٚ پیٍیطی ارطای اؾتب٘ساضزٞبی ٚاحس ثٟساقت ٔحیٍ زض وُ ثیٕبضؾتبٖ ٕٞبٍٞٙی*

ثط اؾبؼ زؾتٛضإُِٗ وٕیتٝ ٞب ، ضیبؾت ٔحتطْ ثیٕبضؾتبٖ ٚ یب   :ؼرایظ ٚ ٘حٜٛ ا٘تخبة رئیط وٕیتٝ

  .رب٘كیٗ ٔٙترت ایكبٖ ضئیؽ وٕیتٝ ٔی ثبقٙس

ط اؾبؼ زؾتٛض ضئیؽ وٕیتٝ یه ٘فط وبضقٙبؼ ٔؿٍّ ٚ آٌبٜ وٝ ث :ؼرایظ ٚ ٘حٜٛ ا٘تخبة دثیر وٕیتٝ

  .ا٘تربة ٔی ٌطزز

 - پطؾتبضی ٔسیط– ثیٕبضؾتبٖ ٔسیط –رب٘كیٗ تبْ االذتیبض ایكبٖ /ضئیؽ ثیٕبضؾتبٖ  : اػضبی حبثت وٕیتٝ

 ثٟساقت وبضقٙبؼ-ِٙطی ٔؿئَٛ –پعقىی تزٟیعات ٔؿئَٛ - ٖفٛ٘ت ؾٛپطٚایعضوٙتطَ –وبضقٙبؼ تغصیٝ

 ٔؿئَٛ–ؾطپطؾتبض اتبق ُٖٕ  -CSR ٚاحس ٔؿئَٛ –ٔؿئَٛ ذسٔبت  -ای حطفٝ ثٟساقت وبضقٙبؼ–ٔحیٍ

وبضقٙبؼ ٕٞبًٞٙ وٙٙسٜ ایٕٙی  -ویفیت ثٟجٛز ٚاحس ٔؿئَٛ/ ثیٕبضؾتب٘ی ٞبی وٕیتٝ ضاثٍ–ٔبیكٍبٜ آظ

 ضثیٕب

  .ثؿتٝ ثٝ زؾتٛض رّؿٝ ٚ ثب ٔكٛضت زثیط وٕیتٝ اًٖبی ٔٛلت ا٘تربة ٔی ٌطز٘س :اػضبی ٔٛلت وٕیتٝ

  .قٛ٘سٔی وٕیتٝ ٞب ٞطٔبٜ یىجبض تكىیُ  : تٛاترجّعبت وٕیتٝثر٘بٔٝ زٔب٘ی ٚ 

اًٖبء ٚ حًٛض ضیبؾت ٚ یب رب٘كیٗ ایكبٖ رّؿٝ ضؾٕیت ٔی  3/2ثب حًٛض  : ٘حٜٛ رظٕیت یبفتٗ وٕیتٝ

 .یبثس

  .ٔهٛثبت ٞط وٕیتٝ تٛؾٍ زثیط آٖ پیٍیطی ٔی ٌطزز : ٘حٜٛ پیٍیری ٔصٛثبت

تٛؾٍ زثیط وٕیتٝ زض فطْ نٛضتزّؿٝ ٚ زض رسِٚی وٝ ثٝ  وّیٝ ٔهٛثبت  :٘حٜٛ ارزیبثی ػّٕىرد وٕیتٝ

ُّٖ  -ٚيٗیت ارطایی قسٖ ٔهٛثٝ  -ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاحی قسٜ ٚ قبُٔ لؿٕت ٞبیی رٟت حجت ٔهٛثبت 

ٖسْ تحمك ٔهٛثٝ ٔی ثبقس حجت ٚ رطیبٖ ارطایی قسٖ آٟ٘ب پیٍیطی ٔیٍطزز ٚ ثٝ ضاثٍ وٕیتٝ ٞب تحٛیُ زازٜ 

 . ٔیكٛز

زثیط وٕیتٝ ٔؿبئُ ٚٔكىالت ٖٕسٜ ٚ حُ ٘كسٜ وٕیتٝ ی لجّی ضا زض  :ت وٕیتٝپبیػ احرثخؽی ٔصٛثب 

 (زض ضاؾتبی ٔكىُ ٖٕسٜ ، احطثركی ا٘زبْ ٔهٛثٝ، الساْ انالحی )رسِٚی وٝ ثٝ ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاحی قسٜ 

  .حجت ٕ٘ٛزٜ ٚزض وٕیتٝ ثٗسی ُٔطح ٔی وٙس



 

 

ٔهٛثبت ٚ یب ٔهٛثبت ٔٗٛلٝ یب ارطا ٘كسٜ، ثٝ اٞٓ   :٘حٜٛ تؼبُٔ ثب ظبیر وٕیتٝ ٞب ٚ تیٓ ٔذیریت اجرایی

ٔهٛثبت ٔكتطن ثیٗ زٚ یبچٙس وٕیتٝ پؽ اظ  .اؾتحًبض تیٓ ٔسیطیت اضقس ارطایی ٔطوع ضؾب٘سٜ ٔیكٛز

تكىیُ رّؿٝ ثیٗ زثیط وٕیتٝ ٞب ٚتٛافك ٟ٘بیی ثٝ یىی اظ وٕیتٝ ٞب ٚاٌصاض ٔی ٌطزز تب اظ ٔٛاظی وبضی ٚ 

 .یساتالف ٚلت ٚٞعیٙٝ رٌّٛیطی ثُٕٗ آ

 : ؼرح ٚظبیف

 ٘ٓبضت ثط ثٟساقت ٔحیٍ ثیٕبضؾتبٖ *

 ٘ٓبضت ثط ثٟساقت فطزی ٚ ٘ٓبفت وبضوٙبٖ *

 ٘ٓبضت ثط يسٖفٛ٘ی نحیح ٔحیٍ ثیٕبضؾتبٖ َجك اؾتب٘ساضزٞبی ّٔی ٚ ثیٗ إِّّی *

 ٘ٓبضت ثط أحبء ٚ زفٕ نحیح اِجؿٝ ٚ ٚؾبیُ آِٛزٜ ثیٕبضاٖ *

 ٘ٓبضت ثط ٘حٜٛ رساؾبظی ٚ زفٕ ثٟساقتی ظثبِٝ ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی ثٝ ٚیػٜ ظثبِٝ ٞبی ٖفٛ٘ی *

 آٔٛظـ ثٟساقت ٚ أٛظـ ٘حٜٛ زفٕ ثٟساقتی ظثبِٝ ٞب *

 ٘ٓبضت ثط تفىیه اِجؿٝ ٖفٛ٘ی اظ غیطٖفٛ٘ی رٟت قؿتكٛ *

یٙسٜ تٛؾٍ پطؾُٙ ٘ٓبضت ثط٘حٜٛ اؾتفبزٜ نحیح ٚثٝ ٔمساض ٔزبظ اظ ٔٛاز ٔزبظ يس ٖفٛ٘ی وٙٙسٜ ٚ قٛ*

 ٔطثَٛٝ ٚ اضائٝ آٔٛظـ ٞبی الظْ ثٝ آٟ٘ب 

 آٔٛظـ وبضوٙبٖ زضحیُٝ ثٟساقت ٔحیٍ *

 ثط٘بٔٝ ضیعی ثطای ا٘زبْ ٔٗبیٙبت زٚضٜ ای ٚ تٟیٝ وبضت ؾالٔت ثطای وبضوٙبٖ ثرف تغصیٝ  *

٘ٓبضت ٔؿتٕط ثط ٘حٜٛ تٟیٝ ، آٔبزٜ ؾبظی، پرت، ٍٟ٘ساضی، ا٘تمبَ ٚ تٛظیٕ ٔٛاز غصایی زض ثیٕبضؾتبٖ *

 ٘ٓبضت ثطتٗٛیى ثٝ ٔٛلٕ ٚؾبیُ پرت ، ْطٚف ٔؿتُٕٗ ٚغیطثٟساقتی*

 :ٔعئِٛیت ٞب ،اختیبرات ٚ ٚظبیف ٞر یه از ٘مػ ٞبی تؼریف ؼذٜ در وٕیتٝ

 ییس ٔهٛثبت ٚ زؾتٛض پیٍیطیٔسیطیت رّؿبت ثطٌعاض قسٜ ،تب :رئیط وٕیتٝ

تٙٓیٓ زؾتٛض رّؿٝ،ٕٞبٍٞٙی زض تٗییٗ تبضید ٚ ؾبٖت رّؿٝ ٚ اَالٔ ضؾب٘ی ثٝ اًٖبی  :دثیر وٕیتٝ

 وٕیتٝ،تٟیٝ نٛضتزّؿٝ وٕیتٝ ،اذص أًبء اظ اًٖبی حبيط زض رّؿٝ ،پیٍیطی ٔهٛثبت تٗییٗ قسٜ 

ء نٛضتزّؿٝ تبییس قسٜ،پیٍیطی حًٛض زض رّؿبت، اضائٝ ٘ٓطات وبضقٙبؾی،أًب :اػضبی حبثت وٕیتٝ

  . ٚتٛيیح ٔهٛثبت ٔطتجٍ ثب ایكبٖ زض رّؿٝ آتی



 

 

حًٛض زض رّؿبت تٗییٗ قسٜ ، اضائٝ ٘ٓطات، پیكٟٙبزات ٚ ا٘تمبزات ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبی  :٘حٜٛ فؼبِیت اػضبء

ثٝ ٞط وبضقٙبؾی ٔطتجٍ ثب زؾتٛض رّؿٝ تٗییٗ قسٜ ،تٗییٗ ٔهٛثبت ٚ ٔؿئَٛ پیٍیطی، ا٘زبْ ٔهٛثٝ ٔحِٛٝ 

 .ًٖٛ ٚ ٌعاضـ آٖ زض رّؿٝ ثٗس تٗییٗ زؾتٛض رّؿٝ وٕیتٝ ثٗسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وٕیتٝ وٙترَ ػفٛ٘ت

 : اٞساف وٕیتٝ

 ٚاحس ٞبی ٔطثَٛٝ / تٟیٝ ٚ تٙٓیٓ ذٍ ٔكی ٞب ٚ ضٚـ ٞبی وٙتطَ ٖفٛ٘ت زض تٕبٔی ثرف ٞب  *

 وبٞف ٖفٛ٘ت ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی *

 ٕٞطاٜ ، ٔطارٗیٗ ٚ وبضوٙبٖاضتمبی ایٕٙی ٚ ؾالٔت ثیٕبض ، *

ثط اؾبؼ زؾتٛضإُِٗ وٕیتٝ ٞب ، ضیبؾت ٔحتطْ ثیٕبضؾتبٖ ٚ یب   :ؼرایظ ٚ ٘حٜٛ ا٘تخبة رئیط وٕیتٝ

  .رب٘كیٗ ٔٙترت ایكبٖ ضئیؽ وٕیتٝ ٔی ثبقٙس

وبضقٙبؼ ٔؿٍّ ٚ آٌبٜ وٝ ثط اؾبؼ زؾتٛض ضئیؽ / یه ٘فط پعقه  :ؼرایظ ٚ ٘حٜٛ ا٘تخبة دثیر وٕیتٝ

  .ة ٔی ٌطززوٕیتٝ ا٘ترب

 -پطؾتبضی ٔسیط - ثیٕبضؾتبٖ ٔسیط –رب٘كیٗ تبْ االذتیبض ایكبٖ /ضئیؽ ثیٕبضؾتبٖ  :اػضبی حبثت وٕیتٝ

/ ثیٕبضؾتب٘ی ٞبی وٕیتٝ ضاثٍ -ٔحیٍ ثٟساقت ٔؿئَٛ -ٖفٛ٘ت وٙتطَ پعقه-ٖفٛ٘ت وٙتطَ ؾٛپطٚایعض

 -رطاحی ٔترهم –آظٔبیكٍبٜٔؿئَٛ  -وبضقٙبؼ ٕٞبًٞٙ وٙٙسٜ ایٕٙی ثیٕبض -َٛ ٚاحس ثٟجٛز ویفیتٔؿئ

 ٔؿئِٛیٗ ِعْٚ نٛضت زض – ثرف ٞبی ثیٕبضؾتبٖ ؾطپطؾتبض -ٔؿئَٛ فٙی زاضٚذب٘ٝ  - زاذّی ٔترهم

 ثٟساقت ٔؿئَٛ پعقىی، تزٟیعات فٙی، أٛض ٔبِی، ٚ ازاضی أٛض ذسٔبت، ٔؿئَٛ: قبُٔ زیٍط ٚاحسٞبی

 .ای حطفٝ

 . ٔٛاضز ٔطتجٍ زض وٕیتٝ حًٛض زاقتٝ ثبقٙس٘یع زض  CSR ؾطپطؾتبض اتبق ُٖٕ ٚ ٔؿئَٛ -:٘ىتٝ*

 .اٌط ثیٕبضؾتبٖ ٔترهم ٖفٛ٘ی ٘ساقتٝ ثبقس پعقه وٙتطَ ٖفٛ٘ت یىی اظ ٔترههیٗ زاذّی ذٛاٞس ثٛز -

تهٕیٓ ٌیطی ٚ پیٍیطی ارطای ٔٛاضز ٔطتجٍ ثب ثط٘بٔٝ فطآٚضی ٔزسز ٚ ایٕٗ اثعاض یىجبض ٔهطف ٘یع ثٗٙٛاٖ  -

َجك ٘بٔٝ قٕبضٜ  )ایٗ وٕیتٝ ا٘زبْ ٌطفتٝ ٚ ٌعاضقٟبی ٔطثَٛٝ تٟیٝ ٔی قٛز ظیطوٕیتٝ فطاٚضی ایٕٗ اثعاض زض 
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 ثؿتٝ ثٝ زؾتٛض رّؿٝ ٚ ثب ٔكٛضت زثیط وٕیتٝ اًٖبی ٔٛلت ا٘تربة ٔی ٌطز٘س :اػضبی ٔٛلت وٕیتٝ 

الظْ ثصوط اؾت زض ٔٛاضز  .)قٛ٘سٔی وٕیتٝ ٞب ٞطٔبٜ یىجبض تكىیُ  : ثر٘بٔٝ زٔب٘ی ٚ تٛاترجّعبت وٕیتٝ

اٚضغا٘ؽ ٕٞچٖٛ َغیبٖ ٖفٛ٘ت ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی یب ثطٚظ ثیٕبضیٟبی ٚاٌیطزاض، ذبضد اظ ظٔبٖ تٗییٗ قسٜ 

 (وٕیتٝ تكىیُ ٚ ثٝ پطٚ٘سٜ ٔطثَٛٝ ضؾیسٌی ٔی قٛز

اًٖبء ٚ حًٛض ضیبؾت ٚ یب رب٘كیٗ ایكبٖ رّؿٝ ضؾٕیت ٔی  3/2ثب حًٛض  : ٘حٜٛ رظٕیت یبفتٗ وٕیتٝ 

 .یبثس



 

 

وّیٝ ٔهٛثبت تٛؾٍ زثیط . ٔهٛثبت ٞط وٕیتٝ تٛؾٍ زثیط آٖ پیٍیطی ٔی ٌطزز : ٘حٜٛ پیٍیری ٔصٛثبت

وٕیتٝ زض فطْ نٛضتزّؿٝ ٚ زض رسِٚی وٝ ثٝ ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاحی قسٜ ٚ قبُٔ لؿٕت ٞبیی رٟت حجت 

سٖ آٟ٘ب ٚ ُّٖ ٖسْ تحمك ٔهٛثٝ ٔی ثبقس حجت ٚ رطیبٖ ارطایی ق -ٚيٗیت ارطایی قسٖ ٔهٛثٝ  -ٔهٛثبت 

 .پیٍیطی ٔی ٌطزز ٚ ثٝ ضاثٍ وٕیتٝ ٞب تحٛیُ زازٜ ٔی قٛز

آیب وٕیتٝ َجك قطح ْٚبیف زض ََٛ ؾبَ ثطٌعاض ٚ ٔهٛثبت آٖ ارطا قسٜ  -:٘حٜٛ ارزیبثی ػّٕىرد وٕیتٝ

آیب  -زازٜ ٞب ٚ قبذم ٞبی وٙتطَ ٖفٛ٘ت زض وٕیتٝ ا٘زبْ قسٜ اؾت؟  RCA آیب تزعیٝ ٚ تحّیُ ٚ -اؾت؟ 

 ّٖٕىطز ٚ فطایٙس پیكٍیطی ٚ وٙتطَ ٖفٛ٘ت قسٜ اؾت؟ /قبذم/ٝ ثبٖج ثٟجٛز ٚيٗیتثطٌعاضی وٕیت

زثیط وٕیتٝ ٔؿبئُ ٚٔكىالت ٖٕسٜ ٚ حُ ٘كسٜ وٕیتٝ ی لجّی ضا زض  :پبیػ احرثخؽی ٔصٛثبت وٕیتٝ 

 (زض ضاؾتبی ٔكىُ ٖٕسٜ ، احطثركی ا٘زبْ ٔهٛثٝ، الساْ انالحی )رسِٚی وٝ ثٝ ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاحی قسٜ 

 .ٕٛزٜ ٚزض وٕیتٝ ثٗسی ُٔطح ٔی وٙسحجت ٘

اٞٓ ٔهٛثبت ٚ یب ٔهٛثبت ٔٗٛلٝ یب ارطا ٘كسٜ، ثٝ   :٘حٜٛ تؼبُٔ ثب ظبیر وٕیتٝ ٞب ٚ تیٓ ٔذیریت اجرایی 

ٔهٛثبت ٔكتطن ثیٗ زٚ یبچٙس وٕیتٝ پؽ اظ  .اؾتحًبض تیٓ ٔسیطیت اضقس ارطایی ٔطوع ضؾب٘سٜ ٔیكٛز

بیی ثٝ یىی اظ وٕیتٝ ٞب ٚاٌصاض ٔی ٌطزز تب اظ ٔٛاظی وبضی ٚ تكىیُ رّؿٝ ثیٗ زثیط وٕیتٝ ٞب ٚتٛافك ٟ٘

 .اتالف ٚلت ٚٞعیٙٝ رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس

  : ؼرح ٚظبیف

ایٗ ثبظٍ٘طی ثط )ثٝ ضٚظ ضؾب٘ی ٚ ٔطٚض ٔٙٓٓ ذٍ ٔكی ٞب ٚ ضٚقٟبی وٙتطَ ٖفٛ٘ت ، حسالُ ؾبال٘ٝ یىجبض *

  .(اؾبؼ ٔتٖٛ حطفٝ ای ضایذ، نٛضت ٔی ٌیطز

 تحّیُ زازٜ ٞبی ٘ٓبْ ٔطالجت ٖفٛ٘تٟبی وؿت قسٜ اظ ثیٕبضؾتبٖ ٚ احطثركی ثط٘بٔٝ رٕٕ آٚضی ٔٙٓٓ ٚ *

 ٚاحس ٞبی ٔطثَٛٝ / ٘ٓبضت ثط ارطای ذٍ ٔكی ٞب ٚ ضٚقٟب تأییس قسٜ زض وٕیتٝ، زض تٕبٔی ثركٟب *

 ٚاحسٞب ی ٔطثَٛٝ / ٘ٓبضت ثط ا٘تمبَ ٘تبیذ اَالٖبت ٖفٛ٘ت ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی ثٝ ٔسیطاٖ اضقس ثرف ٞب *

زض )ٌعاضـ ٖفٛ٘ت ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی ثٝ ؾبظٔبٖ ٞبی ؾالٔت ٚ ثٟساقت ٖٕٛٔی ذبضد اظ ثیٕبضؾتبٖ *

  (چبضچٛة لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات

 ٌعاضـ ثیٕبضیٟبی ٚاٌیط، غیط ٚاٌیط ٚ ٔٛاضز رسیس، ُٔبثك زؾتٛضإُِٗ ٚظاضت ٔتجٛٔ *

 ٘ٓبضت ثط اؾتطیُ نحیح ٚ آٔبزٜ ؾبظی پىٟب تٛؾٍ ٚاحس اؾتطیُ ٔطوعی *

 ٘ٓبضت ثط أحبء ٚ زفٕ نحیح اِجؿٝ ٚ ٚؾبیُ آِٛزٜ ثیٕبضاٖ *



 

 

 ا٘زبْ وكتٟبی زٚضٜ ٞبی اظ ٔحیٍ ٞبی زضٔب٘ی ٚ غیط زضٔب٘ی ثیٕبضؾتبٖ *

 ٘ٓبضت ثط ٘حٜٛ ٔطالجتٟبی پعقىی ٚ پطؾتبضی اظ ثیٕبضاٖ ٖفٛ٘ی *

 تكىیُ پطٚ٘سٜ ثٟساقتی وبضوٙبٖ زضٔب٘ی ٚ ذسٔبت ٚ ا٘زبْ ٚاوؿیٙبؾیٖٛ *

 تفىیه اِجؿٝ ٖفٛ٘ی اظ غیطٖفٛ٘ی رٟت قؿتكٛ ٘ٓبضت ثط *

تكریم ٚيٗیت ٖفٛ٘تٟبی ثیٕبضؾتب٘ی ثطضؾی ٔؿتٕط ٔیىطٚ اضٌب٘یؿٓ ٞبی ٔٛرٛز ٚ ثطضؾی حؿبؾیت ٚ *

 ٔمبٚٔت ایٗ اضٌب٘یؿٓ ٞب زض ٔمبثُ زاضٚٞبی آ٘تی ٔیىطٚثیبَ ٚایزبز تساثیطالظْ 

 ؽ اظ ایزبز ثطضؾی ذُطات قغّی ٚضاٞىبضٞبیی ثطای پیكٍیطی ٚ السأبت پ*

 آٔٛظـ وبضوٙبٖ زضحیُٝ وٙتطَ ٖفٛ٘ت ثیٕبضؾتب٘ی *

 ٘ٓبضت ثط ٘حٜٛ رساؾبظی ظثبِٝ ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی ثٝ ٚیػٜ ظثبِٝ ٞبی ٖفٛ٘ی*

 :ٔعئِٛیت ٞب ،اختیبرات ٚ ٚظبیف ٞر یه از ٘مػ ٞبی تؼریف ؼذٜ در وٕیتٝ

 ی ٔسیطیت رّؿبت ثطٌعاض قسٜ ،تبییس ٔهٛثبت ٚ زؾتٛض پیٍیط :رئیط وٕیتٝ 

تٙٓیٓ زؾتٛض رّؿٝ،ٕٞبٍٞٙی زض تٗییٗ تبضید ٚ ؾبٖت رّؿٝ ٚ اَالٔ ضؾب٘ی ثٝ اًٖبی  :دثیر وٕیتٝ

 وٕیتٝ،تٟیٝ نٛضتزّؿٝ وٕیتٝ ،اذص أًبء اظ اًٖبی حبيط زض رّؿٝ ،پیٍیطی ٔهٛثبت تٗییٗ قسٜ 

حًٛض زض رّؿبت، اضائٝ ٘ٓطات وبضقٙبؾی،أًبء نٛضتزّؿٝ تبییس قسٜ،پیٍیطی :اػضبی حبثت وٕیتٝ

 ٚتٛيیح ٔهٛثبت ٔطتجٍ ثب ایكبٖ زض رّؿٝ آتی 

حًٛض زض رّؿبت تٗییٗ قسٜ ، اضائٝ ٘ٓطات، پیكٟٙبزات ٚ ا٘تمبزات ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبی  :٘حٜٛ فؼبِیت اػضبء 

هٛثبت ٚ ٔؿئَٛ پیٍیطی، ا٘زبْ ٔهٛثٝ ٔحِٛٝ ثٝ ٞط وبضقٙبؾی ٔطتجٍ ثب زؾتٛض رّؿٝ تٗییٗ قسٜ ،تٗییٗ ٔ

 .ًٖٛ ٚ ٌعاضـ آٖ زض رّؿٝ ثٗس تٗییٗ زؾتٛض رّؿٝ وٕیتٝ ثٗسی

 

 

 

 

 

 



 

 

 وٕیتٝ ٔذیریت خغر حٛادث ٚ ثالیب

  : اٞذاف وٕیتٝ

ثط٘بٔٝ ضیعی زض رٟت حفّ آٔبزٌی زائٓ ثیٕبضؾتبٖ رٟت ٔكبضوت فٗبَ ٚ ٔٛحط ٕٞٝ رب٘جٝ زض ٔٛاضز ٚلٛٔ *

 ٔتطلجٝ  حٛازث غیط

 تمٛیت ّٖٕىطز ٚ تزٟیع ثیٕبضؾتبٖ زض ضاثُٝ ثب ثحطاٖ ٞبی زضٖٚ ٚ ثطٖٚ ؾبظٔب٘ی *

 ٘ٓبضت ٚ اضظیبثی ّٖٕىطز ثیٕبضؾتبٖ زض ذهٛل آٔبزٌی ٚ ٔٛارٟٝ ثب قطایٍ ايُطاضی*

ثط اؾبؼ زؾتٛضإُِٗ وٕیتٝ ٞب ، ضیبؾت ٔحتطْ ثیٕبضؾتبٖ ٚ یب  :ؼرایظ ٚ ٘حٜٛ ا٘تخبة رئیط وٕیتٝ

  .ٔٙترت ایكبٖ ضئیؽ وٕیتٝ ٔی ثبقٙسرب٘كیٗ 

وبضقٙبؼ ٔؿٍّ ٚ آٌبٜ وٝ ثط اؾبؼ زؾتٛض ضئیؽ / یه ٘فط پعقه  :ؼرایظ ٚ ٘حٜٛ ا٘تخبة دثیر وٕیتٝ

ٔسیط -رب٘كیٗ تبْ االذتیبض ایكبٖ /ضئیؽ ثیٕبضؾتبٖ :اًٖبی حبثت وٕیتٝ .وٕیتٝ ا٘تربة ٔی ٌطزز

 -ٔؿئَٛ أٛض ٔبِی  -ضئیؽ ثرف اٚضغا٘ؽ  -بضیٔسیط پطؾت -ٔٗبٖٚ آٔٛظقی/ٔٗبٖٚ زضٔبٖ  -ثیٕبضؾتبٖ

ٔؿئَٛ  -ؾطپطؾتبض اٚضغا٘ؽ -ٔؿئَٛ تبؾیؿبت ٚ ؾبذتٕبٖ -ٔؿئَٛ تزٟیعات پعقىی  -ٔؿئَٛ حطاؾت

وبضقٙبؼ ٕٞبًٞٙ  -ٔؿئَٛ ثٟجٛز ویفیت/ وبضقٙبؼ ضاثٍ وٕیتٝ ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی -ثٟساقت حطفٝ ای

 (زضنٛضت ٚرٛز)ٔؿئَٛ ٔسزوبضی  -ت ٔسیط فٙبٚضی ٚ اَالٖبت ؾالٔ -وٙٙسٜ ایٕٙی ثیٕبض

 .ثؿتٝ ثٝ زؾتٛض رّؿٝ ٚ ثب ٔكٛضت زثیط وٕیتٝ اًٖبی ٔٛلت ا٘تربة ٔی ٌطز٘س :اػضبی ٔٛلت وٕیتٝ

 .قٛ٘سٔی وٕیتٝ ٞب ٞطٔبٜ یىجبض تكىیُ  : ثر٘بٔٝ زٔب٘ی ٚ تٛاترجّعبت وٕیتٝ

ٗ ایكبٖ رّؿٝ ضؾٕیت ٔی اًٖبء ٚ حًٛض ضیبؾت ٚ یب رب٘كی 3/2ثب حًٛض  : ٘حٜٛ رظٕیت یبفتٗ وٕیتٝ 

 .یبثس

 .ٔهٛثبت ٞط وٕیتٝ تٛؾٍ زثیط آٖ پیٍیطی ٔی ٌطزز : ٘حٜٛ پیٍیری ٔصٛثبت

وّیٝ ٔهٛثبت تٛؾٍ زثیط وٕیتٝ زض فطْ نٛضتزّؿٝ ٚ زض رسِٚی وٝ ثٝ  :٘حٜٛ ارزیبثی ػّٕىرد وٕیتٝ 

ُّٖ  -ٔهٛثٝ ٚيٗیت ارطایی قسٖ  -ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاحی قسٜ ٚ قبُٔ لؿٕت ٞبیی رٟت حجت ٔهٛثبت 

ٖسْ تحمك ٔهٛثٝ ٔی ثبقس حجت ٚ رطیبٖ ارطایی قسٖ آٟ٘ب پیٍیطی ٔیٍطزز ٚ ثٝ ضاثٍ وٕیتٝ ٞب تحٛیُ زازٜ 

  . ٔیكٛز

زثیط وٕیتٝ ٔؿبئُ ٚٔكىالت ٖٕسٜ ٚ حُ ٘كسٜ وٕیتٝ ی لجّی ضا زض  :پبیػ احرثخؽی ٔصٛثبت وٕیتٝ

 (، احطثركی ا٘زبْ ٔهٛثٝ، الساْ انالحی زض ضاؾتبی ٔكىُ ٖٕسٜ )رسِٚی وٝ ثٝ ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاحی قسٜ 

 .حجت ٕ٘ٛزٜ ٚزض وٕیتٝ ثٗسی ُٔطح ٔی وٙس



 

 

اٞٓ ٔهٛثبت ٚ یب ٔهٛثبت ٔٗٛلٝ یب ارطا ٘كسٜ، ثٝ   :٘حٜٛ تؼبُٔ ثب ظبیر وٕیتٝ ٞب ٚ تیٓ ٔذیریت اجرایی

اظ  ٔهٛثبت ٔكتطن ثیٗ زٚ یبچٙس وٕیتٝ پؽ .اؾتحًبض تیٓ ٔسیطیت اضقس ارطایی ٔطوع ضؾب٘سٜ ٔیكٛز

تكىیُ رّؿٝ ثیٗ زثیط وٕیتٝ ٞب ٚتٛافك ٟ٘بیی ثٝ یىی اظ وٕیتٝ ٞب ٚاٌصاض ٔی ٌطزز تب اظ ٔٛاظی وبضی ٚ 

 .اتالف ٚلت ٚٞعیٙٝ رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس

 : ؼرح ٚظبیف وٕیتٝ

 ثطضؾی ٚ تٗییٗ ثحطاٖ ٞب ٚ ثالیب ٔحتُٕ زض ُٔٙمٝ * 

 تسٚیٗ ثط٘بٔٝ ٔؿتٙس رٟت ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ ٚ ثالیب *

 ثط٘بٔٝ فطاذٛا٘ی اًٖبی تیٓ پبؾد ايُطاضی ٚ رب٘كیٗ ٞبی تٗییٗ قسٜ  تسٚیٗ*

 ٘ٓبضت ثط ا٘زبْ ْٚبیف، ٔؿئِٛیت ٞب ٚ اذتیبضات اًٖبی تیٓ پبؾد ايُطاضی زض ظٔبٖ ثطٚظ ثحطاٖ *

 فٗبَ ؾبظی ثط٘بٔٝ زض ظٔبٖ ثطٚظ ثحطاٖ *

 ٘ٓبضت ثط ثطٌعاضی ٔب٘ٛضٞبی فطيی، ٔب٘ٛض آتف ٘كب٘ی ٚ ترّیٝ *

 ط آٔٛظـ وبُٔ تٕبٔی وبضوٙبٖ ثیٕبضؾتبٖ ثٝ تٙبؾت ٘مف ٞب ٚ ٔؿؤِٚیتٟب زض ثط٘بٔٝ ٔطثَٛٝ ٘ٓبضت ث*

٘ٓبضت ثط ارطای زلیك ٚ ٕٞٝ رب٘جٝ يٛاثٍ اؾتب٘ساضز أساز زضٔب٘ی زضٔبٖ ٚ ثبظتٛا٘ی ثیٕبضاٖ ؾٛا٘ح ٚ *

 فٛضیت ٞب 

 تمٛیت ّٖٕىطز ثیٕبضؾتبٖ زض ضاثُٝ ثب ؾٛا٘ح ٚ فٛضیت ٞبی پعقىی *

فًبٞبی اَطاف ثیٕبضؾتبٖ رٟت اؾتفبزٜ أساز زضٔب٘ی ٚ زضٔبٖ زض ظٔبٖ ٚلٛٔ حٛازث غیط ٔتطلجٝ ثطضؾی *

 تٗییٗ قطح ْٚبیف اًٖبی وٕیتٝ ؾٛا٘ح ٚ حٛازث ٚ وبضوٙبٖ ٔطوع زضٔب٘ی زض ٔسیطیت ثحطاٖ *

ٖالی تزٟیع ثیٕبضؾتبٖ ٚٚاحسٞب ٚ ثرف ٞبی ٔطثٌٛ ثٝ حٛازث ٚ ؾٛا٘ح ثطاؾبؼ يٛاثٍ اٖالْ قسٜ زض حس ا*

 آٔبزٌی ٔؿتٕط ٔكبضوت فٗبَ ٚ ٔٛحط ٚ ٕٞٝ رب٘جٝ زض ایٗ أٛض 

 تٟیٝ اٍِٛضیتٓ رب٘كیٗ ٔؿئِٛیٗ ٚاحس ٞبی ٔرتّف ثیٕبضؾتبٖ زض حٛازث غیط ٔتطلجٝ *

 تكىیُ تیٓ ٞبی أساز ضؾب٘ی ٚ آٔٛظقٟبی الظْ زض ٔٛارٟٝ ثب حٛازث غیط ٔتطلجٝ *

ثط٘بٔٝ ضیعی ثطای ایزبز یه ؾیؿتٓ اضتجبَی وبض آٔس زضٖٚ ثیٕبضؾتب٘ی وٝ تطریحب لبثّیت اضتجبٌ ثب *

 ٔؿئِٛیٗ ٔحّی ٚ ؾتبز اؾتبٖ ضا زاضا ثبقس 

 ثطضؾی اؾتحىبْ ؾبذتٕب٘ی ٚ پیٍیطی زض ذهٛل افعایف يطیت ایٕٙی زض ٔمبثُ حٛازث غیط ٔتطلجٝ *



 

 

إِّٟٗبی ٔطثٌٛ ثٝ حٛازث ٚ ؾٛا٘ح ٚ فٛضیتٟـب ٔب٘ٙس ؾٛذتٍیٟب ٘ٓبضت ثط ارطای زلیك وّیٝ يٛاثٍ ٚ زؾتٛض*

ِٟٓ زض حسٚز ٔكبضوت فٗبَ ٚ ٔٛحط حٛازث قیٕیبیی ، َت ضظٔـی ٚأخـب، حٛازث غیط ٔتطلجٝ ، ٔؿٕٛٔیتٟب ، 

 ٚ ٕٞٝ رب٘جٝ ثیٕبضؾتبٖ زض ایٗ لجیُ ٔٛاضز

 :ٝٔعئِٛیت ٞب ،اختیبرات ٚ ٚظبیف ٞر یه از ٘مػ ٞبی تؼریف ؼذٜ در وٕیت

 ٔسیطیت رّؿبت ثطٌعاض قسٜ ،تبییس ٔهٛثبت ٚ زؾتٛض پیٍیطی  :رئیط وٕیتٝ

تٙٓیٓ زؾتٛض رّؿٝ،ٕٞبٍٞٙی زض تٗییٗ تبضید ٚ ؾبٖت رّؿٝ ٚ اَالٔ ضؾب٘ی ثٝ اًٖبی  :دثیر وٕیتٝ

 وٕیتٝ،تٟیٝ نٛضتزّؿٝ وٕیتٝ ،اذص أًبء اظ اًٖبی حبيط زض رّؿٝ ،پیٍیطی ٔهٛثبت تٗییٗ قسٜ

حًٛض زض رّؿبت، اضائٝ ٘ٓطات وبضقٙبؾی،أًبء نٛضتزّؿٝ تبییس قسٜ،پیٍیطی  :اػضبی حبثت وٕیتٝ

  .ٚتٛيیح ٔهٛثبت ٔطتجٍ ثب ایكبٖ زض رّؿٝ آتی

حًٛض زض رّؿبت تٗییٗ قسٜ ، اضائٝ ٘ٓطات، پیكٟٙبزات ٚ ا٘تمبزات ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبی  :٘حٜٛ فؼبِیت اػضبء

ٔهٛثبت ٚ ٔؿئَٛ پیٍیطی، ا٘زبْ ٔهٛثٝ ٔحِٛٝ ثٝ ٞط وبضقٙبؾی ٔطتجٍ ثب زؾتٛض رّؿٝ تٗییٗ قسٜ ،تٗییٗ 

 ًٖٛ ٚ ٌعاضـ آٖ زض رّؿٝ ثٗس تٗییٗ زؾتٛض رّؿٝ وٕیتٝ ثٗسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وٕیتٝ ٔري ٚ ٔیر،آظیت ؼٙبظی ٚ ٘عٛج

وٕیتٝ ٔطي ٚ ٔیط قبُٔ پٙذ ؾبة وٕیتٝ ٔطي ٚ ٔیط ثیٕبضؾتب٘ی ثٛیػٜ ٔطي ٚ ٔیط غیط ٔٙتٓطٜ ، ٔطي ٚ 

 .ٔطي ٔبزضاٖ ، ٔطي پطی ٘بتبَ ٚ احیبی ٘ٛظاز ٔی ثبقسٔبٞٝ ،  1-59ٔیط 

 : اٞذاف وٕیتٝ

 ثطضؾی ُّٖ ٔطي ٚ ٔیط زض ثیٕبضؾتبٖ * 

 اتربش تساثیط ثٝ ٔٙٓٛض وبٞف ٖٛاضو ٚ ٔطي ٚ ٔیط زض ثیٕبضؾتبٖ*

ثط اؾبؼ زؾتٛضإُِٗ وٕیتٝ ٞب ، ضیبؾت ٔحتطْ ثیٕبضؾتبٖ ٚ یب   :ؼرایظ ٚ ٘حٜٛ ا٘تخبة رئیط وٕیتٝ

 .ٔٙترت ایكبٖ ضئیؽ وٕیتٝ ٔی ثبقٙسرب٘كیٗ 

یه ٘فط پعقه یب وبضقٙبؼ ٔؿٍّ ٚ آٌبٜ وٝ ثط اؾبؼ زؾتٛض ضئیؽ   :ؼرایظ ٚ ٘حٜٛ ا٘تخبة دثیر وٕیتٝ 

  .وٕیتٝ ا٘تربة ٔی ٌطزز

 فٙی ٔؿئَٛ – ثیٕبضؾتبٖ ٔسیط –رب٘كیٗ تبْ االذتیبض ایكبٖ /ضئیؽ ثیٕبضؾتبٖ  :اػضبی حبثت وٕیتٝ

وبضقٙبؼ ضاثٍ  -ٔسیطیت اَالٖبت ؾالٔت ٚ فٙبٚضی - ٔؿئَٛ آظٔبیكٍبٜ -پطؾتبضی ٔسیط - ثیٕبضؾتبٖ

 وبضقٙبؼ –بضقٙبؼ ٕٞبًٞٙ وٙٙسٜ ایٕٙی ثیٕبضو -ٔؿئَٛ ٚاحس ثٟجٛز ویفیت/ وٕیتٝ ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی

 .ثیٕبضؾتبٖ ٖفٛ٘ت وٙتطَ ٔؿئَٛ

حًٛض ضٚؾبی  - .أیؿتثیٕبض زض وٕیتٝ اِع/حًٛض پعقىبٖ زضٌیط زض فطآیٙس زضٔبٖ ٔتٛفی -: 1 ٘ىتٝ

ٖٛاضو زض /حًٛض ؾطپطؾتبضٔؿئَٛ ٔطتجٍ ثب ٔطي - .ٖٛاضو زض وٕیتٝ اِعأیؿت/ثركٟبی ٔطتجٍ ثب ٔطي

 .وٕیتٝ اِعأیؿت

السأبت الظْ ثطای پیٍیطی ٔٛاضز لب٘ٛ٘ی ٚ ٕٞىبضی ثب پعقىی لب٘ٛ٘ی تٛؾٍ ٔؿئَٛ فٙی ثیٕبضؾتبٖ  : 2٘ىتٝ

 یی اظ رب٘ت ٔٗبٚ٘ت زضٔبٖ زا٘كٍبٜ نٛضت پصیطزأىبٖ پصیط اؾت ِٚی الظْ اؾت ضاٞىبضٞب

  .ثؿتٝ ثٝ زؾتٛض رّؿٝ ٚ ثب ٔكٛضت زثیط وٕیتٝ اًٖبی ٔٛلت ا٘تربة ٔی ٌطز٘س :اػضبی ٔٛلت وٕیتٝ

وٕیتٝ  -وٕیتٝ ٔطي ٚ ٔیط ٔبزضاٖ  -ٔبٞٝ  59تب  1وٕیتٝ ٔطي ٚ ٔیط وٛزوبٖ  - :ظیط ٔزٕٖٛٝ ٞبی وٕیتٝ

وٝ زض ثیٕبضؾتبٖ ثٝ زِیُ وٕیتٝ احیبء ٘ٛظازاٖ ُٔبثك ثب ثؿتٝ ذسٔتی احیبء ٘ٛظاز  -ٔطي ٚ ٔیط پطیٙبتبَ 

 .ٔبٞٝ اظ ظیطٔزٕٖٛٝ ٞبی وٕیتٝ ثطٌعاض ٔی ٌطزز 59تب  1ٔطي ٚ ٔیط وٛزوبٖ قطایٍ وٕیتٝ 

ثبتٛرٝ ثٝ قطایٍ ثیٕبضؾتبٖ ٚ )وٕیتٝ ٞب ٞطٔبٜ یىجبض تكىیُ قٛ٘س  : ثر٘بٔٝ زٔب٘ی ٚ تٛاترجّعبت وٕیتٝ 

الظْ ثصوط اؾت زض ٔٛاضز اٚضغا٘ؽ ذبضد  .(ٌطزز ٔی وٕیتٝ ٔیتٛا٘سزٚٔبٜ یىجبض ٚ یب ؾٝ ٔبٜ یىجبض تكىیُ ٘ٛٔ

  .اظ ظٔبٖ تٗییٗ قسٜ وٕیتٝ تكىیُ ٚ ثٝ پطٚ٘سٜ ٔطثَٛٝ ضؾیسٌی ٔی ٌطزز



 

 

وٕیتٝ ٔطي ٚ ٔیط ثیٕبضؾتب٘ی ٚ تٕبٔی ظیطوٕیتٝ ٞبی ترههی آٖ زض ٔٛاضز ٔطي ٚ ٔیط غیطٔٙتٓطٜ : ٘ىتٝ

ؾبٖت تكىیُ رّؿٝ زازٜ ٚ ثب ٕٞىبضی نبحجبٖ فطآیٙس، ؾٛاثك ثبِیٙی پطٚ٘سٜ ثیٕبضضا  24حساوخط َی 

ثهٛضت ضیكٝ ای ثطضؾی ٚ ٔؿتٙس ٕ٘ٛزٜ ٚ السأبت انالحی ضا َطاحی ٔی ٕ٘بیس ؾپؽ ٔؿئَٛ فٙی ثط 

  .اؾبؼ لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات ٔكىالت ضا پیٍیطی ٔی وٙس

اًٖبء ٚ حًٛض ضیبؾت ٚ یب رب٘كیٗ ایكبٖ رّؿٝ ضؾٕیت ٔی  3/2ثب حًٛض  : ٘حٜٛ رظٕیت یبفتٗ وٕیتٝ

 .یبثس

  .ٔهٛثبت ٞط وٕیتٝ تٛؾٍ زثیط آٖ پیٍیطی ٔی ٌطزز : ٘حٜٛ پیٍیری ٔصٛثبت

وّیٝ ٔهٛثبت تٛؾٍ زثیط وٕیتٝ زض فطْ نٛضتزّؿٝ ٚ زض رسِٚی وٝ ثٝ  :٘حٜٛ ارزیبثی ػّٕىرد وٕیتٝ

ُّٖ  -ٚيٗیت ارطایی قسٖ ٔهٛثٝ  -حجت ٔهٛثبت  ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاحی قسٜ ٚ قبُٔ لؿٕت ٞبیی رٟت

ٖسْ تحمك ٔهٛثٝ ٔی ثبقس حجت ٚ رطیبٖ ارطایی قسٖ آٟ٘ب پیٍیطی ٔیٍطزز ٚ ثٝ ضاثٍ وٕیتٝ ٞب تحٛیُ زازٜ 

  . ٔیكٛز

زثیط وٕیتٝ ٔؿبئُ ٚٔكىالت ٖٕسٜ ٚ حُ ٘كسٜ وٕیتٝ ی لجّی ضا زض  :پبیػ احرثخؽی ٔصٛثبت وٕیتٝ

 (زض ضاؾتبی ٔكىُ ٖٕسٜ ، احطثركی ا٘زبْ ٔهٛثٝ، الساْ انالحی )َطاحی قسٜ رسِٚی وٝ ثٝ ٕٞیٗ ٔٙٓٛض 

 حجت ٕ٘ٛزٜ ٚزض وٕیتٝ ثٗسی ُٔطح ٔی وٙس

اٞٓ ٔهٛثبت ٚ یب ٔهٛثبت ٔٗٛلٝ یب ارطا ٘كسٜ، ثٝ   :٘حٜٛ تؼبُٔ ثب ظبیر وٕیتٝ ٞب ٚ تیٓ ٔذیریت اجرایی

بت ٔكتطن ثیٗ زٚ یبچٙس وٕیتٝ پؽ اظ ٔهٛث .اؾتحًبض تیٓ ٔسیطیت اضقس ارطایی ٔطوع ضؾب٘سٜ ٔیكٛز

تكىیُ رّؿٝ ثیٗ زثیط وٕیتٝ ٞب ٚتٛافك ٟ٘بیی ثٝ یىی اظ وٕیتٝ ٞب ٚاٌصاض ٔی ٌطزز تب اظ ٔٛاظی وبضی ٚ 

 .اتالف ٚلت ٚٞعیٙٝ رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس

 : ؼرح ٚظبیف

 ثطضؾی ٔٙٓٓ ٕٞٝ ٔٛاضز ٔطي ٚ ٔیط *

 ثطضؾی زٚضٜ ای ٖٛاضو *

 ىبضی ثب پعقىی لب٘ٛ٘ی پیٍیطی ٔٛاضز لب٘ٛ٘ی ٚ ٕٞ*

 تٟیٝ ٌعاضقبت وبضقٙبؾی ثطای اضؾبَ ثُٛض ٔحطٔب٘ٝ ثٝ زا٘كٍبٜ *

 ثطذٛضز ثب ٔٛاضزیىٝ لهٛض ثٝ ٚرٛز آٔسٜ اؾت *

ثطٌعاضی وٙفطا٘ؿٟبی آٔٛظقی ٔطتجٍ ثب ثیٕبضیٟبی ؾطَبٖ ، ٔٛضتبِیتٝ ٚٔٛضثیسیتی ٚٔطتجٍ ثبٔٛيٖٛبت *

 وٕیتٝ زض ثیٕبضؾتبٖ 



 

 

 ( ثب تٛرٝ ثٝ ٔمطضات ٚظاضت ثٟساقت)ب زض نٛضت ٘یبظ ٌعاضـ تٕبٔی ثیٕبضیٟ*

 ٌعاضـ ٔٛاضز ثیٕبضی ؾطَبٖ ٚ وّیٝ ثیٕبضیٟبیی وٝ ثبیس ٌعاضـ قٛ٘س *

ثطضؾی ُّٖ انّی ٔٙتٟی ثٝ ٔطي ٚ ٔیط ثٝ ٚیػٜ زض ٔٛاضزیىٝ ّٖت ٔطي ضٚقٗ ٕ٘ی ثبقس ٚ یب زالیُ لب٘ٛ٘ی *

 التًبء ٔی ٕ٘بیس

 :ٔبٜ 8 – 59ٔري ٚ ٔیر وٛدوبٖ 

 :اٞذاف وٕیتٝ

 *طي ٚ ٔیط وٛزوبٖ زض ایٗ ٌطٜٚ ٔ وبٞف ٞسف ثب ثطٚظ نٛضت زض ٔبٜ 1 – 59تٗییٗ ّٖت ٔطي وٛزوبٖ  * 

 ثیٕبضؾتبٖ زض ٔبٜ 1 – 59اتربش تساثیطی ثٝ ٔٙٓٛض رٌّٛیطی اظ ٔطي ٚ ٔیط 

  : ٚظبیف ؼرح 

 ٔبٞٝ زض ثیٕبضؾتبٖ  1- 59ثطضؾی ٖٛأُ ٔٛحط ثط ٔطي ٚ ٔیط وٛزوبٖ *

 تسٚیٗ السأبت ٔساذّٝ ایی ثط اؾبؼ زازٜ ٞبی ثسؾت آٔسٜ  *

 اضربٔ ٌعاضـ ّٖت ٔطي ٚ ٔیط ٞبی قٙبؾبیی قسٜ ثٝ ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطثَٛٝ * 

 تٟیٝ ٌعاضقبت وبضقٙبؾی ثطای اضؾبَ ثٝ زا٘كٍبٜ *

 ثطذٛضز ثب ٔٛاضز لهٛض یب تمهیط اتفبق افتبزٜ زض حسٚز اذتیبضات ثیٕبضؾتبٖ*

  :ٚ ٚظبیف ٞر یه از ٘مػ ٞبی تؼریف ؼذٜ در وٕیتٝ ٔعئِٛیت ٞب ،اختیبرات

   .ٔسیطیت رّؿبت ثطٌعاض قسٜ ،تبییس ٔهٛثبت ٚ زؾتٛض پیٍیطی :رئیط وٕیتٝ

تٙٓیٓ زؾتٛض رّؿٝ،ٕٞبٍٞٙی زض تٗییٗ تبضید ٚ ؾبٖت رّؿٝ ٚ اَالٔ ضؾب٘ی ثٝ اًٖبی  :دثیر وٕیتٝ

  .رّؿٝ ،پیٍیطی ٔهٛثبت تٗییٗ قسٜوٕیتٝ،تٟیٝ نٛضتزّؿٝ وٕیتٝ ،اذص أًبء اظ اًٖبی حبيط زض 

حًٛض زض رّؿبت، اضائٝ ٘ٓطات وبضقٙبؾی،أًبء نٛضتزّؿٝ تبییس قسٜ،پیٍیطی  :اػضبی حبثت وٕیتٝ

 ٚتٛيیح ٔهٛثبت ٔطتجٍ ثب ایكبٖ زض رّؿٝ آتی

حًٛض زض رّؿبت تٗییٗ قسٜ ، اضائٝ ٘ٓطات، پیكٟٙبزات ٚ ا٘تمبزات ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبی  :٘حٜٛ فؼبِیت اػضب 

وبضقٙبؾی ٔطتجٍ ثب زؾتٛض رّؿٝ تٗییٗ قسٜ ،تٗییٗ ٔهٛثبت ٚ ٔؿئَٛ پیٍیطی، ا٘زبْ ٔهٛثٝ ٔحِٛٝ ثٝ ٞط 

 .ًٖٛ ٚ ٌعاضـ آٖ زض رّؿٝ ثٗس تٗییٗ زؾتٛض رّؿٝ وٕیتٝ ثٗسی

 



 

 

 وٕیتٝ اٚرشا٘ط تریبش ٚ تؼییٗ تىّیف ثیٕبراٖ

  : اٞذاف وٕیتٝ

 وبٞف ٔست البٔت ثیٕبضاٖ زض ثرف اٚضغا٘ؽ *

 ثٙسی ثیٕبضاٖ ثب ٞسف حفّ ایٕٙی ثیٕبضاِٛیت  *

 وبٞف ٔیعاٖ ٔطي ٚٔیط ٚ٘بتٛا٘ی ٘بقی اظ اظ زؾت ضفتٗ ظٔبٖ َالیی ضؾیسٌی ثٝ ثیٕبض*

ثط اؾبؼ زؾتٛضإُِٗ وٕیتٝ ٞب ، ضیبؾت ٔحتطْ ثیٕبضؾتبٖ ٚ یب  :ؼرایظ ٚ ٘حٜٛ ا٘تخبة رئیط وٕیتٝ

  .رب٘كیٗ ٔٙترت ایكبٖ ضئیؽ وٕیتٝ ٔی ثبقٙس

وبضقٙبؼ ٔؿٍّ ٚ آٌبٜ وٝ ثط اؾبؼ زؾتٛض ضئیؽ / یه ٘فط پعقه  :ا٘تخبة دثیر وٕیتٝؼرایظ ٚ ٘حٜٛ 

  .وٕیتٝ ا٘تربة ٔی ٌطزز

–ٔسیط پطؾتبضی–ٔسیط ثیٕبضؾتبٖ  -رب٘كیٗ تبْ االذتیبضایكبٖ/ضئیؽ ثیٕبضؾتبٖ :اػضبی حبثت وٕیتٝ

-ثٟجٛزویفیتٔؿئَٛ / وبضقٙبؼ ضاثٍ وٕیتٝ ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی- manager bed–ؾطپطؾتبضاٚضغا٘ؽ

-بضاوّیٙیه ثطحؿت ٔٛضزپ ثركٟبی ٕ٘بیٙسٜ -ؾٛپطٚایعض اٚضغا٘ؽ -ایٕٙی ثیٕبض وبضقٙبؼ ٕٞبًٞٙ وٙٙسٜ

 (زضنٛضت ٚرٛز)ٔؿئَٛ ٔسزوبضی 

 .ثؿتٝ ثٝ زؾتٛض رّؿٝ ٚ ثب ٔكٛضت زثیط وٕیتٝ اًٖبی ٔٛلت ا٘تربة ٔی ٌطز٘س  :اػضبی ٔٛلت وٕیتٝ

ٔبٜ یىجبض تكىیُ زٚ  ٞط ثب تٛرٝ ثٝ قطایٍ ثیٕبضؾتبٖ  ٞب وٕیتٝ : ثر٘بٔٝ زٔب٘ی ٚ تٛاترجّعبت وٕیتٝ

  .قٛ٘س

اًٖبء ٚ حًٛض ضیبؾت ٚ یب رب٘كیٗ ایكبٖ رّؿٝ ضؾٕیت ٔی  3/2ثب حًٛض  : ٘حٜٛ رظٕیت یبفتٗ وٕیتٝ

 .یبثس

  .ٔهٛثبت ٞط وٕیتٝ تٛؾٍ زثیط آٖ پیٍیطی ٔی ٌطزز : ٘حٜٛ پیٍیری ٔصٛثبت

رسِٚی وٝ ثٝ ٕٞیٗ  ضهٛثبت تٛؾٍ زثیطوٕیتٝ زضفطْ نٛضتزّؿٝ ٚزوّیٝ ٔ  :٘حٜٛ ارزیبثی ػّٕىرد وٕیتٝ

ُّٖ ٖسْ تحمك  -ٚيٗیت ارطایی قسٖ ٔهٛثٝ -ٔٙٓٛض َطاحی قسٜ ٚ قبُٔ لؿٕتٟبیی رٟت حجت ٔهٛثبت

 . ٔهٛثٝ ٔی ثبقس حجت ٚ رطیبٖ ارطایی قسٖ آٟ٘ب پیٍیطی ٔیٍطزز ٚ ثٝ ضاثٍ وٕیتٝ ٞب تحٛیُ زازٜ ٔیكٛز

زثیط وٕیتٝ ٔؿبئُ ٚٔكىالت ٖٕسٜ ٚ حُ ٘كسٜ وٕیتٝ ی لجّی ضا زض  :وٕیتٝپبیػ احرثخؽی ٔصٛثبت 

 (زض ضاؾتبی ٔكىُ ٖٕسٜ ، احطثركی ا٘زبْ ٔهٛثٝ، الساْ انالحی )رسِٚی وٝ ثٝ ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاحی قسٜ 

  .حجت ٕ٘ٛزٜ ٚزض وٕیتٝ ثٗسی ُٔطح ٔی وٙس



 

 

ت ٚ یب ٔهٛثبت ٔٗٛلٝ یب ارطا ٘كسٜ، ثٝ اٞٓ ٔهٛثب  :٘حٜٛ تؼبُٔ ثب ظبیر وٕیتٝ ٞب ٚ تیٓ ٔذیریت اجرایی

ٔهٛثبت ٔكتطن ثیٗ زٚ یبچٙس وٕیتٝ پؽ اظ  .اؾتحًبض تیٓ ٔسیطیت اضقس ارطایی ٔطوع ضؾب٘سٜ ٔیكٛز

تكىیُ رّؿٝ ثیٗ زثیط وٕیتٝ ٞب ٚتٛافك ٟ٘بیی ثٝ یىی اظ وٕیتٝ ٞب ٚاٌصاض ٔی ٌطزز تب اظ ٔٛاظی وبضی ٚ 

 .اتالف ٚلت ٚٞعیٙٝ رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس

 :ؼرح ٚظبیف

 ٕٞبٍٞٙی ٚ ثؿتط ؾبظی ٔٙبؾت ثطای ارطای تطیبغ زض ثیٕبضؾتبٖ *

 تٗییٗ پطؾتبض ٔٙبؾت رٟت ثىبض ٌیطی زض تطیبغ  *

 ٕٞبٍٞٙی رٟت آٔٛظـ پطؾتبضاٖ تطیبغ  *

 ٔٗطفی ؾبٔب٘ٝ تطیبغثٝ ؾبیط پطؾُٙ ٔطتجٍ ثط حؿت ٘یبظ  *

 اضائٝ ضاٞىبضٞبی ّٖٕی ثطای اضتمبء ٔؿتٕط ویفیت اٚضغا٘ؽ  *

 تمٛیت ّٖٕىطز ثیٕبضؾتبٖ زض ضاثُٝ ثب ؾٛا٘ح ٚ فٛضیتٟبی پعقىی  *

ثط٘بٔٝ ضیعی رٟت حفّ آٔبزٌی زائٕی ثیٕبضؾتبٖ رٟت ٔكبضوت فٗبَ ٚ ٔؤحط ٚ ٕٞٝ رب٘جٝ زض ٔٛاضز  *

 ٚلٛٔ حٛازث غیط ٔتطلجٝ 

 قىبٖ ٚ پطؾتبضاٖ ٚ ؾبیط وبزضٞبی ثرف ٞبی اٚضغا٘ؽ ٘ٓبضت ثط حًٛض قجب٘ٝ ضٚظی پع *

تٗساز ٔٛاضز تطن ثب ضيبیت )ا٘ساظٜ ٌیطی ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی انالحی زض اضتجبٌ ثب قبذم ٞبی ٔطتجٍ ثب وٕیتٝ  *

 (، تٗساز ثیٕبض اٖعأی اظ اٚضغا٘ؽ، تٗساز ثیٕبض اٖعأی ثٝ اٚضغا٘ؽؾبٖت 24ی، تٗساز البٔت وٕتط اظ قره

 ضی زض رٟت ارطای پطٚغٜ ثٟجٛز ٔطتجٍ ثب وٕیتٝٞسایت ٚ ٕٞىب*

 تسٚیٗ پطٚتىُ ٞبی ٔطثٌٛ ثٝ تٗییٗ تىّیف ثیٕبضاٖ زض ثرف اٚضغا٘ؽ  *

 افعایف ؾطٖت ٚزلت زض تٗییٗ تىّیف ثیٕبضاٖ اٚضغا٘ؿی  *

ٟٔٙسؾی فطایٙس زضٔبٖ اٚضغا٘ؿی ثٝ ٔٙٓٛض ا٘زبْ السأبت انالحی رٟت رٌّٛیطی اظ تبذیط زض اضائٝ  *

 ذسٔبت زضٔب٘ی اظ رّٕٝ تكریم اِٚیٝ،ا٘زبْ السأبت پبضاوّیٙیه،ا٘زبْ ٔكبٚضٜ ٞبی زضٔب٘ی ٚتكریهی 

جٛز فطایٙسٞبی زضٔبٖ تحّیُ ٘تبیذ حبنُ اظ ظٔبٖ ؾٙزی ثیٕبضاٖ ٚفطْ ٞبی تطیبغ تىٕیُ قسٜ ثٝ ٔٙٓٛض ثٟ *

 اٚضغا٘ؽ

 

  :ٔعئِٛیت ٞب ،اختیبرات ٚ ٚظبیف ٞر یه از ٘مػ ٞبی تؼریف ؼذٜ در وٕیتٝ 



 

 

 ٔسیطیت رّؿبت ثطٌعاض قسٜ ،تبییس ٔهٛثبت ٚ زؾتٛض پیٍیطی :رئیط وٕیتٝ

تٙٓیٓ زؾتٛضرّؿٝ،ٕٞبٍٞٙی زضتٗییٗ تبضید ٚؾبٖت رّؿٝ ٚاَالٔ ضؾب٘ی ثٝ اًٖبی  :دثیروٕیتٝ

  .ٛضتزّؿٝ وٕیتٝ،اذص أًبء اظاًٖبی حبيطزضرّؿٝ پیٍیطی ٔهٛثبت تٗییٗ قسٜوٕیتٝ،تٟیٝ ن

حًٛض زض رّؿبت، اضائٝ ٘ٓطات وبضقٙبؾی،أًبء نٛضتزّؿٝ تبییس قسٜ،پیٍیطی  :اػضبی حبثت وٕیتٝ

 .ٚتٛيیح ٔهٛثبت ٔطتجٍ ثب ایكبٖ زض رّؿٝ آتی

كٟٙبزات ٚ ا٘تمبزات ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبی حًٛض زض رّؿبت تٗییٗ قسٜ ، اضائٝ ٘ٓطات، پی :٘حٜٛ فؼبِیت اػضب

وبضقٙبؾی ٔطتجٍ ثب زؾتٛض رّؿٝ تٗییٗ قسٜ ،تٗییٗ ٔهٛثبت ٚ ٔؿئَٛ پیٍیطی، ا٘زبْ ٔهٛثٝ ٔحِٛٝ ثٝ ٞط 

 .ًٖٛ ٚ ٌعاضـ آٖ زض رّؿٝ ثٗس ،تٗییٗ زؾتٛض رّؿٝ وٕیتٝ ثٗسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عت ا٘تمبَ خٖٛ

  : اٞذاف وٕیتٝ

 افعایف ایٕٙی ذٖٛ ٚ فطآٚضزٜ ٞبی ذٛ٘ی تعضیك قسٜ ثٝ ثیٕبضاٖ *

 وبٞف ٔیعاٖ پطت ذٖٛ ٚ فطآٚضزٜ ٞبی ذٛ٘ی  *

 ثٟجٛز فطایٙسٞبی لجُ ، حیٗ ٚ پؽ اظ ا٘زبْ آظٔبیف ثٝ ٔٙٓٛض اؾتب٘ساضز ؾبظی ّٖٕىطز آظٔبیكٍبٜ *

ٕبضؾتبٖ ٚ یب رب٘كیٗ ثط اؾبؼ زؾتٛضإُِٗ، ضیبؾت ٔحتطْ ثی  :ؼرایظ ٚ ٘حٜٛ ا٘تخبة رئیط وٕیتٝ

  .ٔٙترت ایكبٖ ضئیؽ وٕیتٝ ٔی ثبقٙس

وبضقٙبؼ آظٔبیكٍبٜ / زوتط ّْٖٛ آظٔبیكٍبٞی / یه ٘فط پبتِٛٛغیؿت  :ؼرایظ ٚ ٘حٜٛ ا٘تخبة دثیر وٕیتٝ

 وٝ ثط اؾبؼ زؾتٛض ضئیؽ وٕیتٝ ا٘تربة ٔی ٌطزز

 -ٔسیط پطؾتبضی  -یط ثیٕبضؾتبٖ ٔس- -رب٘كیٗ تبْ االذتیبض ایكبٖ /ضئیؽ ثیٕبضؾتبٖ  :اػضبی حبثت وٕیتٝ 

/ ضاثٍ وٕیتٝ ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی   -ٔسیط اَالٖبت ؾالٔت ٚفٙبٚضی -ٔؿئَٛ فٙی آظٔبیكٍبٜ /آظٔبیكٍبٜ ٔؿئَٛ

ثط حؿت زؾتٛض رّؿٝ ٚ يطٚضت اظ  -وبضقٙبؼ ٕٞبًٕٞ وٙٙسٜ ایٕٙی ثیٕبض  -ٔؿئَٛ ٚاحس ثٟجٛز ویفیت 

 . ض وٕیتٝ زٖٛت ثُٕٗ ٔی آیسرٟت قطوت ز.... ٔؿئِٛیٗ ثركٟبی اتبق ُٖٕ  ٚ 

 .ثؿتٝ ثٝ زؾتٛض رّؿٝ ٚ ثب ٔكٛضت زثیط وٕیتٝ اًٖبی ٔٛلت ا٘تربة ٔی ٌطز٘س :اػضبی ٔٛلت وٕیتٝ

ٔی ٔبٜ یىجبض تكىیُ زٚ  ٞط ثب تٛرٝ ثٝ قطایٍ ثیٕبضؾتبٖ  وٕیتٝ ٞب : ثر٘بٔٝ زٔب٘ی ٚ تٛاترجّعبت وٕیتٝ

 .قٛ٘س

اًٖبء ٚ حًٛض ضیبؾت ٚ یب رب٘كیٗ ایكبٖ رّؿٝ ضؾٕیت ٔی  3/2ثب حًٛض  : ٘حٜٛ رظٕیت یبفتٗ وٕیتٝ

 یبثس

 .ٔهٛثبت ٞط وٕیتٝ تٛؾٍ زثیط آٖ پیٍیطی ٔی ٌطزز : ٘حٜٛ پیٍیری ٔصٛثبت

وّیٝ ٔهٛثبت تٛؾٍ زثیط وٕیتٝ زض فطْ نٛضتزّؿٝ ٚ زض رسِٚی وٝ ثٝ  :٘حٜٛ ارزیبثی ػّٕىرد وٕیتٝ 

ُّٖ  -ٚيٗیت ارطایی قسٖ ٔهٛثٝ  -ٔهٛثبت  ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاحی قسٜ ٚ قبُٔ لؿٕت ٞبیی رٟت حجت

ٖسْ تحمك ٔهٛثٝ ٔی ثبقس حجت ٚ رطیبٖ ارطایی قسٖ آٟ٘ب پیٍیطی ٔیٍطزز ٚ ثٝ ضاثٍ وٕیتٝ ٞب تحٛیُ زازٜ 

  . ٔیكٛز

زثیط وٕیتٝ ٔؿبئُ ٚٔكىالت ٖٕسٜ ٚ حُ ٘كسٜ وٕیتٝ ی لجّی ضا زض  :پبیػ احرثخؽی ٔصٛثبت وٕیتٝ

 (زض ضاؾتبی ٔكىُ ٖٕسٜ ، احطثركی ا٘زبْ ٔهٛثٝ، الساْ انالحی )ی قسٜ رسِٚی وٝ ثٝ ٕٞیٗ ٔٙٓٛض َطاح

 .حجت ٕ٘ٛزٜ ٚزض وٕیتٝ ثٗسی ُٔطح ٔی وٙس



 

 

اٞٓ ٔهٛثبت ٚ یب ٔهٛثبت ٔٗٛلٝ یب ارطا ٘كسٜ، ثٝ   :٘حٜٛ تؼبُٔ ثب ظبیر وٕیتٝ ٞب ٚ تیٓ ٔذیریت اجرایی

ٔكتطن ثیٗ زٚ یبچٙس وٕیتٝ پؽ اظ ٔهٛثبت  .اؾتحًبض تیٓ ٔسیطیت اضقس ارطایی ٔطوع ضؾب٘سٜ ٔیكٛز

تكىیُ رّؿٝ ثیٗ زثیط وٕیتٝ ٞب ٚتٛافك ٟ٘بیی ثٝ یىی اظ وٕیتٝ ٞب ٚاٌصاض ٔی ٌطزز تب اظ ٔٛاظی وبضی ٚ 

 .اتالف ٚلت ٚٞعیٙٝ رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس

 : رح ٚظبیفؼ

ٖٛ ٕٞٝ ٖٛاضو ٘بذٛاؾتٝ ا٘تمبَ ذٖٛ ٚ فطآٚضزٜ ٞبی ذٛ٘ی، حجت قسٜ ٚ ثٝ وٕیتٝ َت ا٘تمبَ ذ * 

  .ثیٕبضؾتب٘ی ٌعاضـ قٛز

تطٚیذ ثط٘بٔٝ وبض ٚ چٍٍٛ٘ی ارطای زؾتٛضإُِٗ ٞبی ٔطثَٛٝ وٝ تٛؾٍ ؾبظٔبٖ ا٘تمبَ ذٖٛ زض اذتیبض  *

  .ٚاحس زضٔب٘ی لطاض ٔی ٌیطز

ثطضؾی ٚ اضظیبثی ٔٛاضز تعضیك ذٖٛ زض ثیٕبضؾتبٖ اظ ٘ٓط ّٖت ٔهطف، ٔمساض ٚ ٘تیزٝ ٞط زٚ ٔٛاضز ٚ تٛنیٝ  *

 پعقىبٖ زض ٔٛاضزیىٝ ا٘تمبَ ذٖٛ اِعأی ٘جٛزٜ اؾتٞبی الظْ ثٝ 

  .تكىیُ رّؿبت ّٖٕی ثٝ ٔٙٓٛض آٔٛظـ وبضوٙبٖ ٔطتجٍ ثیٕبضؾتبٖ زض ٔٛضز َت ا٘تمبَ ذٖٛ *

ضؾیسٌی ثٝ ٔٛاضزیىٝ ٖبضيٝ ای زض احط تعضیك ذٖٛ ثٝ ٚرٛز آٔسٜ ٚ اتربش تساثیطی رٟت رٌّٛیطی اظ  *

  .تىطاض آٖ ثٝ وٕه ؾبظٔبٖ ا٘تمبَ ذٖٛ

 ٘ٓبضت ثط٘حٜٛ حُٕ ٚ٘مُ ، ٍٟ٘ساضی ، ذٖٛ ٚفطآٚضزٜ ذٛ٘ی  *

 ٘ٓبضت ثط ٌطْ ٚشٚة ٕ٘ٛزٖ ٚ تعضیك ذٖٛ ٚفطآٚضزٜ ذٛ٘ی *

  :ٔعئِٛیت ٞب ،اختیبرات ٚ ٚظبیف ٞر یه از ٘مػ ٞبی تؼریف ؼذٜ در وٕیتٝ

  ٔسیطیت رّؿبت ثطٌعاض قسٜ ،تبییس ٔهٛثبت ٚ زؾتٛض پیٍیطی  :رئیط وٕیتٝ

یٓ زؾتٛض رّؿٝ،ٕٞبٍٞٙی زض تٗییٗ تبضید ٚ ؾبٖت رّؿٝ ٚ اَالٔ ضؾب٘ی ثٝ اًٖبی تٙٓ :دثیر وٕیتٝ

 وٕیتٝ،تٟیٝ نٛضتزّؿٝ وٕیتٝ ،اذص أًبء اظ اًٖبی حبيط زض رّؿٝ ،پیٍیطی ٔهٛثبت تٗییٗ قسٜ 

حًٛض زض رّؿبت، اضائٝ ٘ٓطات وبضقٙبؾی،أًبء نٛضتزّؿٝ تبییس قسٜ،پیٍیطی  :اػضبی حبثت وٕیتٝ

 یٔطتجٍ ثب ایكبٖ زض رّؿٝ آت ٚتٛيیح ٔهٛثبت

حًٛض زض رّؿبت تٗییٗ قسٜ ، اضائٝ ٘ٓطات، پیكٟٙبزات ٚ ا٘تمبزات ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبی  :٘حٜٛ فؼبِیت اػضب

وبضقٙبؾی ٔطتجٍ ثب زؾتٛض رّؿٝ تٗییٗ قسٜ ،تٗییٗ ٔهٛثبت ٚ ٔؿئَٛ پیٍیطی، ا٘زبْ ٔهٛثٝ ٔحِٛٝ ثٝ ٞط 

 رّؿٝ وٕیتٝ ثٗسی ًٖٛ ٚ ٌعاضـ آٖ زض رّؿٝ ثٗس ،تٗییٗ زؾتٛض

 



 

 

 نمونه فرم خام کمیته های بیمارستانی

 

 



 

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ فطْ حًٛض ٚ غیبة اًٖبی وٕیتٝ

 

 



 

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ فطْ پبیف وٕیتٝ ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی

 

 



 

 

 

 

 

 :ٔٙبثٕ

 ٚظاضت ثٟساقتزؾتٛضإُِٗ اثالغی اظ -1

ضإٞٙبی وٕیتٝ ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی زض -2

 اٍِٛی اٖتجبضثركی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


